
Subsidie elektrische auto voor particulieren 

Voor 2020 en 2021 ontvangt de particulier, onder voorwaarden, €4.000 subsidie voor een nieuwe elektrische 
personenauto. Voor nieuwe personenauto’s wordt dit bedrag per jaar afgebouwd naar een bedrag van €2.550 in 
2025. De subsidie voor gebruikte auto’s bedraagt €2.000. Deze subsidie geldt voor elektrische personenauto’s 
met een cataloguswaarde van €12.000 tot €45.000 en een actieradius van minimaal 120 km. Buiten deze band-
breedte kan geen subsidie worden aangevraagd. 

1 Waarom is deze subsidie? 
In het Klimaatakkoord, staat het volgende geformu-
leerd: “Ons transport veroorzaakt een kwart van de 
uitstoot. Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle 
nieuwe auto’s emissie loos zijn. Het kabinet wil dat 
de elektrische auto op termijn voor iedere automo-
bilist aantrekkelijk en betaalbaar is.” In het Klimaat-
akkoord is daarom afgesproken om deze auto’s ook 
voor particulieren aantrekkelijker te maken en de 
ontwikkeling van de occasionmarkt te versterken. 
Op grond van deze regeling kunnen subsidies wor-
den verstrekt aan particulieren voor de aanschaf of 
lease van een nieuwe of occasion elektrische perso-
nenauto. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de 
afspraken uit het Regeerakkoord en het Klimaatak-
koord. 

2 Wanneer kan ik de subsidie aanvragen? 
Men verwacht dat de regeling in mei 2020 definitief 
zal zijn. Vanaf dat moment kun je de aanvraag in-
dienen. De aanvraag moet worden ingediend bin-
nen 60 dagen na de datum van ondertekening van 
de overeenkomst tot lease of de koopovereen-
komst. De overeenkomsten tot lease of de koop-
overeenkomst die is ondertekend in de periode ge-
legen tussen de datum van publicatie (verwacht 
mei 2020) en de datum van inwerkingtreding (1 juli 
2020) kunnen worden ingediend binnen 60 dagen 
na de datum van inwerkingtreding. 

3 Welke elektrische auto’s? 
Voor zowel nieuwe als gebruikte elektrische auto’s 
met een cataloguswaarde van €12.000 tot €45.000 
en een actieradius van minimaal 120 kilometer vol-
gens WLTP-testcyclus. Bij gebruikte elektrische per-
sonenauto’s is de actieradius echter vaak alleen via 
de (oude) NEDC-methode bepaald. Wanneer geen 
actieradius conform WLTP beschikbaar is, kan deze 
waarde worden gebruikt. 

4 Hoe lang moet ik de auto dan gebruiken? 
Voor de aanschaf van een elektrische personenauto 
geldt daarom de voorwaarde dat deze drie jaar op 
naam van de subsidieontvanger moet blijven staan. 
Bij eerdere verkoop van de auto vordert RVO.nl 
naar rato de subsidie terug. Dit sluit aan bij de ge-
middelde bezitsduur van een nieuwe auto. Voor de 
private lease van een elektrische personenauto 
geldt een termijn van vier jaar, om aan te sluiten bij 
de duur van de meeste leasecontracten. 
 
 

5 Wie kan de subsidie aanvragen? 
Een natuurlijk persoon woonachtig in Nederland 
kan een aanvraag voor subsidie indienen op grond 
van deze regeling. 

6 Bij wie moet ik de subsidie aanvragen? 
De aanvraag tot subsidieverlening wordt gedaan 
met behulp van een formulier op de website van 
RVO.nl. 

7 Wanneer weet ik of ik de subsidie ook krijg? 
De beschikking op een aanvraag wordt gegeven 
binnen 13 weken na de datum van ontvangst van 
de aanvraag. Indien de beschikking niet binnen 13 
weken kan worden gegeven, kan deze termijn een-
maal met diezelfde termijn worden verlengd. 

8 Wat bedoelen ze met subsidievaststelling na 
verlening? 

De subsidieverlening die binnen 60 dagen moet zijn 
ingediend is in feite een voorlopige toekenning. 
Met de subsidieverlening wordt er feitelijk een 
voorschot verstrekt. De aanvraag tot subsidievast-
stelling kan geschieden zodra de personenauto op 
naam is gesteld. Private Lease personenauto’s kun-
nen door de leasemaatschappij op naam van de 
leaserijder gezet worden door een technisch hulp-
middel van de RDW. Om de aanspraak op subsidie 
te kunnen controleren (tenaamstelling en voor-
waarden aan type auto), dient onder meer het ken-
teken van de personenauto bij de aanvraag tot 
vaststelling overlegd te worden. Binnen 18 maan-
den nadat de subsidie is verleend, moet de subsi-
dieontvanger een aanvraag tot vaststelling doen. Bij 
de aanvraag tot subsidievaststelling moet de elek-
trische auto op naam staan en in gebruik zijn geno-
men. Voor de aanschaf of lease van een gebruikte 
personenauto kan worden ingediend tot uiterlijk 6 
maanden na de datum van verlening van de subsi-
die.  

9 Geldt de subsidie ook als ik de elektrische 
auto van een andere particulier overneem? 

Deze subsidie geldt alleen wanneer de elektrische 
auto is aangeschaft of geleased bij een autobedrijf 
of leasemaatschappij met het keurmerk private 
lease. 

10 Hoe vaak kan ik de subsidie aanvragen? 
Gedurende de looptijd van deze regeling kan een 
aanvrager slechts eenmaal in aanmerking komen 
voor een subsidie op grond van deze regeling. 
 


