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In deze whitepaper vind je alle informaite over de subsidieregeling elektrische personenauto’s 
voor particulieren, ook wel SEPP genoemd. Zo gaan we in op de achtergrond voor deze subsidie, 
hoe deze subsidie er uit ziet, wat de voorwaarden zijn, hoe je de subsidie kan aanvragen en welke 
elektrische auto’s er allemaal in aanmerking komen voor deze subsidie. Kortom, aan het eind van 
deze whitepaper weet jij precies wat deze subsidie voor jou kan betekenen en hoe je hier gebruik 
van maakt. 

Over Green Planet Mobility
Wij geloven dat er in de mobiliteit van de toekomst maar één mogelijkheid is: zero-emissie 
gebaseerd op duurzaam opgewekte energie. Green Planet Mobility wil een robuuste bijdrage 
leveren om deze zero-emissie toekomst te ontketenen. Zo dragen wij ons steentje bij aan een 
schonere en meer duurzame wereld. Wij zijn Green Planet Mobility, wij zijn voor Generation Zero.

De beste zero-emissie occasions bieden we aan tegen ‘best value for money’ prijzen. Kopen 
en operational lease; het is beide mogelijk. En altijd met uitstekende voorwaarden. Daarmee 
ontzorgen we onze klant, compleet in lijn met ons verhaal, in zijn of haar keuze voor zero-emissie 
mobiliteit. Onze klant rijdt zorgeloos zero-emissie met alle comfort en de vrijheid die we daarbij 
gewend zijn. 
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IN VIJF STAPPEN JOUW 
SUBSIDIE AANVRAGEN
1.

Vind de elektrische auto die bij jouw past
Wij helpen jou bij het maken van de keuze voor de elektrische auto die volledig aansluit 
bij jouw wensen en behoeften! Bekijk ons aanbod aan elektrische auto’s en occasions, 
zowel voor kopen als leasen: https://greenplanetmobility.nl/aanbod/

3. De auto wordt op jouw naam gezet
Wanneer het koopcontract of de leaseovereenkomst is ondertekend, dan zorgen wij 
ervoor dat de auto op jouw naam komt te staan.

2.
Onderteken het koopcontract of de private 
leaseovereenkomst
Wij stellen het contract op en lopen deze samen met jou door. Als alles duidelijk en 
akkoord is dan gaan we over tot het ondertekenen. Lees meer op onze website over het 
(online) kopen en leasen: https://greenplanetmobility.nl/online-kopen-leasen/

4.
Vraag de subsidie persoonlijk aan
Zodra de auto op jouw naam staat kan jij de subsidie gaan aanvragen. Doe dit binnen 
14 dagen. De aanvraag kan digitaal worden geregeld via jouw DigID (particulier), 
eHerkenning (ondernemer) of een RVO.nl-account (je hebt geen DigId of eHerkenning). 
De subsidie vraag je aan via mijn-RVO: https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html

5. De subsidie wordt in behandeling genomen
Het kan tot 13 weken duren voordat jouw subsidie wordt goedgekeurd. Wordt jouw 
subsidie afgekeurd, dan gaan wij samen opzoek naar een oplossing. 

BEKIJK ONS 
AANBOD

https://greenplanetmobility.nl/aanbod/
https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html
https://greenplanetmobility.nl/aanbod/
https://greenplanetmobility.nl/aanbod/
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IN HET KORT, WAAROM 
DEZE SUBSIDIE?

BEDRAGEN SUBSIDIE EN 
TIJDSPLANNING

Zoals bij vrijwel iedereen bekend is, moeten wij met elkaar stappen zetten om het 
klimaatprobleem op te lossen. Het kabinet wil daarom de komende tijd het rijden met volledig 
elektrische personenauto’s aantrekkelijker maken. Elektrische auto’s stoten tijdens het rijden 
geen broeikasgassen uit. Ze zijn daarnaast energiezuinig, goed voor het klimaat en dragen bij 
aan een schone lucht. Als particulier kan je in Nederland sinds 4 juni 2020 gebruik maken van 
subsidie bij de aanschaf van een nieuwe of gebruikte volledig elektrische auto. Dit kan zolang de 
jaarbudgetten het toelaten.

De subsidie verkleint het prijsverschil tussen een elektrische auto en een auto op fossiele 
brandstof (benzine en diesel). Ook de gebruikskosten zijn lager. In combinatie met vrijstelling 
van wegenbelasting tot 2025 wordt een elektrische auto ook in de (kleinere en compacte) 
middenklasse segmenten aantrekkelijk.

Voor 2021 zijn de subsidiebedragen voor elektrische personenauto’s die aan de voorwaarden 
voldoen:

• Gebruikte elektrische personenauto koop of private lease = € 2.000
• Nieuwe elektrische personenauto koop of private lease = € 4.000

Wil je nu alvast gerbuik maken van deze subsidie? Of ben je nu nog niet toe aan een elektrische 
auto, maar zie je dit in de toekomst wel zitten? De aanschafsubsidie is nog beschikbaar tot en met 
2025. De bedragen voor 2021 zijn hierboven vermeld, maar we geven ook graag een overzicht voor 
de komende jaren. Zo kan je precies zien wanneer welke subsidie geldt voor jou! 

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nieuwe 

elektrische 
auto

€ 4.000 € 4.000 € 3.700 € 3.350 € 2.950 € 2.550

Elektrische 
occasion € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 -

UPDATE
Voor 2021 zijn de subsidies voor zowele nieuwe elektrische auto’s als voor elektrische occasions 
op. Vraag ons naar de mogelijkheden voor het inzetten van deze subsidie bij de aanschaf van een 

elektrische auto. 

MAIL ONS BEL ONS
Vertel mij meer over de 

mogelijkheden

mailto:mobility%40greenplanet.nl?subject=
https://greenplanetmobility.nl/contact/
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VOORWAARDEN VAN 
DEZE SUBSIDIE 
Wil je in aanmerking komen voor subsidie? Dan moet de elektrische personenauto voldoen aan 
een aantal vereisten. De volgende aspecten moeten in acht worden genomen wanneer je gebruik 
wilt maken van de subsidie:

• De volledig elektrische personenauto (dus geen hybride) moet een actieradius hebben van 
minimaal 120 kilometer.

• De catalogusprijs (de originele nieuwprijs) ligt tussen de € 12.000 en €45.000.
• De auto is als elektrische personenauto geproduceerd en mag niet zijn omgebouwd tot 

elektrische auto.

De voorwaarden in detail
Nu de ‘basis’ voorwaarden duidelijk zijn, gaan we wat verder inzoomen op de voorwaarden. 
Wat wordt er precies verstaan onder de voorwaarden? Waar moet je op letten? Wij zetten het 
allemaal voor je op een rijtje, zo heb je een duidelijk overzicht. De belangrijkste spelregels voor 
de subsidie elektrische personenauto’s zijn:

• De subsidie geldt uitsluitend voor zero-emissie auto’s 
Alleen volledig elektrische auto’s, dus ook waterstofauto’s, vallen hier onder. Een Hybride 
auto valt hier dus niet onder.

• De volledig elektrische personenauto (dus geen hybride) moet een actieradius hebben van 
minimaal 120 kilometer. 
De officieel vastgestelde actiradius, door de Worldwide harmonized Light vehicles Test 
Procedure (WLTP), is hierbij de maatstaaf 

• De catalogusprijs (de originele nieuwprijs) ligt tussen de € 12.000 en €45.000. 
Bij de aanschaf wordt uitgegaan van de oorspronkelijke nieuwprijs van de auto, ook bij het 
kopen of leasen van een occasion.

• Leasen is mogelijk vanaf een minimale looptijd van 12 maanden 
Wil je graag een auto met een elektromotor leasen? Ook dan kan je gebruik maken van deze 
subsidie, mits de looptijd minimaal 12 maanden bedraagt (subsidie maximaal 48 maanden). 
Het is wel mogelijk om gedurende de looptijd een andere zero-emissie auto te kiezen.

• De subsidie kan je per persoon maar één keer anvragen 
Het is helaas niet mogelijk om meerdere subsidies per persoon aan te vragen. Je kan hier 
dus eenmalig gebruik van maken bij de aanschaf of leasing van een zero-emissie auto.
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Nu duidelijk is welke voorwaarden er worden gesteld aan het aanvragen van de subsidie 
elektrische personenauto’s voor particulieren, gaan we verder inzoomen op hoe de subsie wordt 
aangevraagd. 

• Uitbetalen van de subsidie 
Ga je een elektrische auto kopen? Dan wordt de subsidie in één keer overgemaakt. Kies je 
voor leasen? Dan wordt het bedrag uitbetaald in maandelijkse termijnen, gespreid over 48 
maanden.

• Aanvragen subsidie algemeen 
De koop- of leaseovereenkomst van de auto moet zijn afgesloten in hetzelfde kalenderjaar 
waarin je de subsidie aanvraagt. Alleen dan kom je in aanmerking voor SEPP. Voor SEPP-
subsidie 2022 komt je dus alleen in aanmerking als je een koop- of leaseovereenkomst hebt 
afgesloten op of na 1 januari 2022. De datum waarop je de koop- of leaseovereenkomst sluit 
is leidend. Ook mag de elektrische personenauto niet eerder dan 1 januari 2022 op jouw naam 
staan.

• Aanvragen subsidie 2021 
Het budget voor subsidie voor nieuwe elektrische personenauto’s is op. En het subsidiebudget 
voor gebruikte elektrische personenauto’s is op 28 augustus 2021 overtekend. Het indienen 
van een aanvraag is nog wel mogelijk, maar deze wordt afgewezen vanwege het ontbreken 
van budget. 

• Aanvragen subsidie 2022 
De regeling gaat opnieuw open vanaf 3 januari 2022 om 9:00 uur. Je vraagt de subsidie aan 
nadat je een koop- of leaseovereenkomst hebt gesloten. Let op: de auto hoeft nog niet te zijn 
afgeleverd.

• Subsidieaanvraag indienen na het het tekenen van de koop- of leaseovereenkomst 
Sta je op het punt om een emissieloze auto te kopen of te leasen en wil je daarvoor gebruik 
maken van deze subsidie? Doe dit dan direct. Het kan wel 13 weken duren voordat je een 
goedkeuring ontvangt. Je kan ook pas ná het tekenen van de koop- of leaseovereenkomst 
de subsidie aanvraag indienen. Doe dit wel binnen 60 dagen na ondertekening van de 
overeenkomst

• Aanschaf (leasen of kopen) vindt plaats bij een erkend autobedrijf, als je gebruik wilt 
maken van de subsidie 
Wanneer je een elektrische personenauto gaat kopen, en dan met name een occasion, is het 
van belang dat je dit doet bij een erkend autobedrijf. Doe je dit niet? Dan kan je helaas geen 
subsidie aanvragen. Wanneer je opzoek bent naar een private leaseauto dan moet het bedrijf 
erachter in het bezit te zijn van het Keurmerk Private Lease. Green Planet Mobility is een 
erkend autobedrijf én daarnaast ook in bezit van het Keurmerk Private Lease.

•  Mag je de auto verkopen als je subsidie hebt ontvangen? 
Ja dat mag! Maar dan moet je helaas een gedeelte van de ontvangen subsidie terug betalen. 
Dit gebeurt naar rato. zie hiervoor het volgende rekenvoorbeeld: je hebt € 4.000,- ontvangen 
aan subsidie en je verkoopt de auto na twee jaar. Je moet dan nog 1/3 van de subsidie terug 
betalen, namelijk: €4.000/3 jaar = € 1.333,33.

•  Is de subsidie voor altijd geldig? 
Nee de subsidie is niet voor altijd. De subsidie loopt tot 2025 en wordt gedurende looptijd 
geleidelijk afgebouwd. Profiteer daarom nu nog van deze subsidie. 

SUBSIDIE IN DE 
PRAKTIJK 

HANDIG OM TE WETEN 
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AUTO’S IN AANMERKING 
VOOR SUBSIDIE
Merk   Handelsbenaming

Citroen  e-C4

Citroen  E-Mehari

Citroen  Berlingo Electric

Dacia   Spring

DS   DS 3 CROSSBACK

Fiat   500E

Ford   FOCUS ELECTRIC

Honda e   Advance

Honda e   Base

Hyundai  IONIQ Comfort

Hyundai  IONIQ i-Motion

Hyundai  IONIQ Premium

Hyundai  KONA Comfort 39 kWh

Hyundai  KONA Comfort 64 kWh

Hyundai  KONA Fashion 39 kWh

Hyundai  KONA Fashion 64 kWh

Jac   iEV7s

Kia   e-Niro 64 kWh

Kia   SOUL

Kia   e-Niro

Kia   EV6

Mazda   MX-30

Mercedes  B 250 E

Merk   Handelsbenaming

MG   MG ZS EV

Mia   Mia Electric

Mini   Mini Electric

Mitsubishi  i-MiEV

Nissan  e-NV200 Evalia

Nissan  Nissan Leaf 24 kWh

Nissan  Nissan Leaf 30 kWh

Nissan  Nissan Leaf 40 kWh

Nissan  Nissan Leaf 62 kWh

Opel   Ampera-e

Opel   Corsa

Opel   Mokka-e

Peugeot  e-2008 Allure EV 50kWh 

Peugeot  e-2008 SUV

Peugeot  208 electric

Peugeot  iOn

Peugeot  Partner Tepee Electric

Renault  Fluence Z.E.

Renault  TWINGO Electric

Renault  Zoe

SEAT   Mii

SERES   SERES 3

Skoda   CITIGO
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AUTO’S IN AANMERKING 
VOOR SUBSIDIE
Merk   Handelsbenaming

Skoda   ENYAQ iV 60

Smart   Electric Drive

Smart   EQ

Th!nk   Th!nk City

Volkswagen  Golf

Merk   Handelsbenaming

Volkswagen  Up!

Volkswagen  ID3 1ST

Volkswagen  ID3 1ST Plus

Volkswagen  ID.4 City

Zotye   5008 EV

JA, IK WIL 
ELEKTRISCH RIJDEN

DRAAG JIJ BIJ AAN EEN 
SCHONERE TOEKOMST?
Wil jij graag elektrisch gaan rijden, en daarmee jouw steentje bijdragen aan het terugdringen 
van de CO2-uitstoot? En wil je daarbij gebruiken van de subsidie elektrische personenauto’s voor 
particulieren? Super! Wij helpen je graag verder. Heb jij de perfecte elektrische auto gevonden 
binnen ons aanbod? Geweldig! Wij helpen je graag met het regelen van de subsidieaanvraag. 
Samen zetten we de stap in de groene richting, samen gaan we voor Generation Zero. 

Hebben wij de elektrtische auto die jij graag wil niet ins ons aanbod? Dan gaan wij voor jou opzoek 
naar deze auto. Via onze connecties komen wij er altijd wel uit, zodat jij emissievrij kan rijden!  

mobility@greenplanet.nl  085-7603441  www.greenplanetmobility.nl

https://greenplanetmobility.nl/aanbod/
https://greenplanetmobility.nl/aanbod/
mailto:mobility%40greenplanet.nl?subject=
tel:085-7603441
http://www.greenplanetmobility.nl

