Factsheet
Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s
SEBA
ingangsdatum: 15 maart 2021

Waarom?
Het kabinet wil het rijden van emissieloze bedrijfsauto’s voor alle ondernemers aantrekkelijker maken. Deze auto’s stoten
tijdens het rijden geen broeikasgassen uit, zijn energiezuinig, stil en goed voor het klimaat. Dit draagt bij aan schone lucht
en een prettigere leefomgeving.
Als ondernemer in Nederland kunt u daarom subsidie aanvragen als u een emissieloze bedrijfsauto aanschaft (koop of
financial lease). In aanmerking komen voor SEBA bij operationele lease kan indien uw leasemaatschappij de subsidie
aanvraagt en verwerkt in het operationele leasecontract. De subsidie verkleint het prijsverschil tussen een emissieloze
bedrijfsauto en een bedrijfsauto op fossiele brandstof (benzine/ diesel) nog verder.
Aanvragen voor deze Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) kan vanaf 15 maart 2021, 9.00 uur.

Voor wie | voorwaarden
De SEBA is er voor:
• 	ondernemers en non-profitinstellingen die één of meer
emissieloze bedrijfsauto’s aanschaffen (koop of financial
lease). In aanmerking komen voor SEBA bij operationele lease
kan indien uw leasemaatschappij de subsidie aanvraagt en
verwerkt in het operationele leasecontract.
• 	leasemaatschappijen die auto’s verstrekken op basis van
operational lease. Zij komen in aanmerking voor SEBA,
omdat zij de voertuigen aanschaffen.
U komt in aanmerking voor subsidie als wordt voldaan aan de
voorwaarden. Enkele belangrijke voorwaarden:
• 	wanneer u de subsidieaanvraag indient, mag de koop- of
financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn.
• 	de voorwaardelijke koop- of financial leaseovereenkomst mag
u niet eerder hebben afgesloten dan op 1 januari 2021.
• 	de bedrijfsauto mag op de datum van de aanvraag nog niet aan
u geleverd zijn en niet op uw naam staan.
U vindt het geheel aan voorwaarden op www.rvo.nl/SEBA

Welke emissieloze bedrijfsauto’s?
Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Dan
moet(en) de nieuwe emissieloze bedrijfsauto(‘s)
voldoen aan de volgende voorwaarden:
• 	Nieuwe volledige emissieloze bedrijfsauto’s die uitsluitend
rijden door een elektromotor. Dat kunnen bijvoorbeeld zowel
batterij-elektrische als via waterstofbrandstofcellen
aangedreven elektrische bedrijfsauto’s zijn;
• 	De bedrijfsauto’s die in aanmerking komen voor subsidie
vallen onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een
maximum gewicht van 4.250 kg;
• 	Alleen voor elektrische bedrijfsauto’s N1 met een
typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt een WLTP
actieradius van minimaal 100 km.
• 	De bedrijfsauto heeft een netto catalogusprijs (N1) of
verkoopprijs (N2) van € 20.000 of meer. Let op: netto
catalogusprijs en verkoopprijs zijn zonder btw.
• 	Per onderneming of groep van ondernemingen mag voor
maximaal 400 bedrijfsauto’s subsidie aangevraagd worden per
kalenderjaar.
• 	Verkoopt u de bedrijfsauto binnen 3 jaar dan betaalt u de
subsidie (deels) terug.
Op RVO.nl/SEBA staat ter indicatie een bedrijfsautolijst SEBA met
emissieloze bedrijfsauto’s die mogelijk in aanmerking kunnen
komen voor deze subsidie. Deze lijst is een hulpmiddel, hier
kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Subsidiebedrag en beschikbaar subsidiebudget
De subsidie bedraagt 10% van de netto catalogusprijs
(N1) en 10% van de verkoopprijs excl. btw (N2) tot een
maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto. Andere
overheidssubsidies (met uitzondering van MIA) worden in
mindering gebracht op het subsidiebedrag waarvoor u in
aanmerking komt.
De subsidieregeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 2025. De
beschikbare subsidie is per jaar gemaximeerd. Een indicatie van
nog beschikbare subsidie vindt u op rvo.nl/SEBA. Dient u een
aanvraag in nadat het maximale jaarbudget in 2021 is bereikt?
Dan wordt uw aanvraag afgewezen.

Wanneer aanvragen?
De subsidie kunt u aanvragen vanaf 15 maart
2021 09.00 uur via www.rvo.nl/SEBA
U doet dit in 2 stappen:
1. Aanvraag subsidieverlening
U heeft op of na 1 januari 2021 een nog niet definitieve koop- of
financial leaseovereenkomst voor een of meerdere nieuwe
emissieloze bedrijfsauto’s gesloten. Na ontvangst van de nog
niet definitieve koop- of financial leaseovereenkomst doet u de
aanvraag voor de subsidie. U mag meerdere keren een aanvraag
voor subsidie doen. Er geldt voor 2021 een maximum aantal van
400 auto’s waarvoor u als onderneming of groep van
ondernemingen subsidieverlening kunt krijgen.
2. Aanvraag subsidievaststelling
Als u een aanvraag heeft gedaan die is goedgekeurd door RVO,
dan ontvangt u de brief ‘subsidieverlening’. Hierin staat welk
bedrag u toegezegd krijgt. Nadat de emissieloze bedrijfsauto(‘s)
zijn geleverd en het/de kenteken(‘s) op naam van de aanvrager
staat in het kentekenregister (RDW), logt u weer in op eLoket
om het/de kenteken(‘s) en het IBAN bankrekeningnummer door
te geven. U doet dit met de knop ‘Uitbetalen subsidie’. De
‘vaststelling’ van de subsidie vraagt u aan uiterlijk 4 maanden na
datum van verlening van de subsidie. Dit vaststellingsformulier
is vanaf 19 april 2021 beschikbaar.
Om subsidie te krijgen moet u voldoen aan de Voorwaarden en
Verplichtingen. Zowel de voorwaarden als een stappenplan voor
de aanvraag vindt u op www.rvo.nl/SEBA

Checklist: dit heeft u nodig bij de subsidieaanvraag
Subsidieverlening:
	Naam, adres, e-mailadres van de aanvrager.
eHerkenning niveau 2+.
KVK of BSN-nummer.
	Merk, model (handelsbenaming) van de
bedrijfsauto(‘s) die in de nog niet definitieve koop –
of financial leaseovereenkomst word(en) genoemd.
	Hoogte van de netto catalogusprijs van de
bedrijfsauto(‘s) N1.
	Hoogte van de verkoopprijs zonder btw van de
bedrijfsauto(‘s) N2 (max. 4.250 kg).
	Hoogte van het bedrag van eventuele al
aangevraagde of ontvangen subsidies voor aanschaf
van de bedrijfsauto(‘s).
	Vraagt u subsidie aan voor meerdere bedrijfsauto’s in
één aanvraag? Zorg er dan voor dat de bedrijfsauto’s
die u in één aanvraag opvoert zoveel mogelijk op
hetzelfde moment worden afgeleverd. Dit kan
handig zijn, omdat u later bij de vaststellingsaanvraag
voor alle bedrijfsauto’s tegelijk de kentekens moet
doorgeven. En voor iedere subsidieaanvraag mag
maar 1 keer een vaststellingsaanvraag worden
gedaan.
Subsidievaststelling:
Naam, adres, e-mailadres van de aanvrager.
	eHerkenning niveau 2+
	Kenteken(‘s) van alle bedrijfsauto(‘s) waarvoor aan u
subsidie is verleend in één verleningsbeschikking.
Let op: vraag uw vaststellingsverzoek pas aan als alle
bedrijfsauto’s, waarvoor aan u subsidie is verleend,
geleverd zijn.
			 IBAN-bankrekeningnummer.
De subsidievaststelling vraagt u aan uiterlijk 4 maanden na
datum van verlening van de subsidie. Het vaststellingsformulier
is vanaf 19 april 2021 beschikbaar.
Uitleg van de begrippen staat op www.rvo.nl/SEBA
Na uw aanvraag
Nadat u de subsidie online heeft aangevraagd, krijgt u een
e-mail als ontvangstbevestiging. U vindt de bevestiging ook
terug als u weer inlogt in het eLoket. Deze staat onder
‘Berichten’.

Voorwaarden en Verplichtingen
•	De Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s is aan te vragen via
rvo.nl/SEBA. De subsidie is voor de koop of financial lease van
één of meer nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s.
Bedrijfsauto
•	De bedrijfsauto heeft een netto catalogusprijs (N1) of verkoop
prijs (N2) van € 20.000 of meer. Let op: de netto catalogusprijs
is exclusief BTW. Voor N1 bedrijfsauto(‘s) wordt getoetst op de
(fiscale) netto catalogusprijs die wordt geregistreerd in het
kentekenregister (RDW) en die de Belastingdienst ook gebruikt
ter bepaling van de fiscale bijtelling.
•	De hoogte van de geregistreerde netto catalogusprijs in het
kentekenregister van RDW is bepalend voor de berekening van
het definitieve subsidiebedrag voor een N1 bedrijfsauto. Het
subsidiebedrag kan nooit hoger zijn dan het subsidiebedrag
dat per bedrijfsauto in het verleningsbesluit is vermeld.
•	De hoogte van de verkoopprijs excl. btw uit de overeenkomst
is bepalend voor de berekening van het definitieve
subsidiebedrag voor een N2 bedrijfsauto.
•	De elektrische bedrijfsauto valt binnen de voertuigcategorie
N1. Deze heeft een typegoedkeuring voor lichte voertuigen en
een actieradius van minimaal 100 km WLTP.
•	Is de elektrische bedrijfsauto een voertuigcategorie N1 met
typegoedkeuring voor zware voertuigen of voertuigcategorie
N2 tot 4.250 kg? Dan geldt geen minimale actieradius.
•	Brandstofcode E en W komen in aanmerking. Het batterij
pakket van de bedrijfsauto mag geen lood bevatten.
•	De bedrijfsauto mag ten tijde van de indiening van de aanvraag
tot verlening nog niet geleverd zijn en niet al op naam van de
aanvrager staan.
•	De aanschaf van een nieuwe elektrische bedrijfsauto
(voertuigcategorie N1 of N2 tot een maximum gewicht van
4.250 kg technische toegestane massa) door de aanvrager vindt
plaats op basis van een nog niet definitieve koop of- financial
leaseovereenkomst.
Aanvrager
•	Deze regeling is uitsluitend bestemd voor ondernemers en
non-profitinstellingen. Voor eenmanszaken, rederijen en
maatschappen geldt dat de RDW de auto op naam van een
natuurlijke persoon registreert. In die gevallen wordt gevraagd
om een BSN-nummer van een natuurlijke persoon waarop de
bedrijfsauto (‘s) zal worden tenaamgesteld in het
kentekenregister (RDW).
•	De subsidie is niet overdraagbaar.
•	Bent u een leasemaatschappij die auto’s verhuurd op basis van
operational lease? Dan komt u in aanmerking, omdat u de
voertuigen aanschaft. U vraagt de subsidie dan aan op basis
van de overeenkomst die u, als leasemaatschappij, aangaat
met de importeur/dealer waarbij u de bedrijfsauto(‘s) bestelt.
•	Leaset u als onderneming met een operationeel leasecontract?
U leaset dan de bedrijfsauto van een leasemaatschappij en er is
geen sprake van koop of financial lease. U kunt daarom geen
subsidie aanvragen. De leasemaatschappij kan de subsidie
aanvragen. In aanmerking komen voor SEBA bij operationele
lease kan indien uw leasemaatschappij de subsidie aanvraagt
en verwerkt in het operationele leasecontract.
•	U mag een maximum aantal auto’s aanvragen als onderneming of
groep van ondernemingen. Dit aantal is 400 voertuigen per kalender
jaar. Dat zijn dus maximaal 400 verleningen per kalenderjaar.

De koop- of financial lease-overeenkomst
•	Alleen koop- of financial leaseovereenkomsten die gesloten
zijn op of na 1 januari 2021 kunnen in 2021 in aanmerking
komen voor subsidie.
•	De koop- of financial leaseovereenkomst is op het moment van
uw subsidieaanvraag nog niet definitief. In de overeenkomst
moet een bepaling staan dat de overeenkomst op een latere
datum pas definitief wordt. Houdt u er wel rekening mee dat
die datum ligt na de datum waarop u de subsidie aanvraagt.
U kunt ook laten opnemen dat de koop of financial lease pas
definitief is na een positief besluit op uw subsidieaanvraag.
Dit is een opschortende of ontbindende voorwaarde. Komt u
toch niet voor subsidie in aanmerking? Dan kunt u met zo’n
afspraak nog onder de aanschaf uit.
Aanvraag
•	U sluit eerst een niet definitieve koop- of financial
leaseovereenkomst af voor één of meerdere emissieloze
bedrijfsauto’s. U vraagt daarna een ‘verlening’ aan.
•	De bedrijfsauto(‘s) waarvoor u subsidie ontvangt moet(en) op
uw naam komen te staan.
•	Ontvangt u al subsidie van een andere overheidsinstelling voor
de koop van één of meerdere bedrijfsauto’s? We verminderen
het bedrag dat u ontvangt dan met de andere
overheidssubsidie. Een uitzondering hierop is de MIA.
•	Een subsidieaanvraag voor meerdere bedrijfsauto’s tegelijk kan
het snelst worden behandeld als voor die bedrijfsauto’s een
gelijktijdige vaststelling van de subsidie mogelijk is. Het is
daarom aan te bevelen om in één subsidieaanvraag uitsluitend
bedrijfsauto’s op te nemen die in hetzelfde tijdsbestek
afgeleverd kunnen worden.
•	De aanvragen worden behandeld op volgorde van
binnenkomst. Een besluit op de aanvraag krijgt de aanvrager
per post. Hierin staat welk bedrag men krijgt toegezegd
•	De ‘vaststelling’ van de subsidie vraagt u aan uiterlijk
4 maanden na datum van verlening van de subsidie.
•	De subsidie wordt pas uitbetaald als de bedrijfsauto geleverd is,
op naam is gesteld van de subsidieontvanger en men van RVO
een verleningsbesluit heeft ontvangen. De tenaamstelling van
de emissloze bedrijfsauto zal worden gecontroleerd bij
de RDW.
•	Er wordt geen voorschot uitbetaald.
•	Het is mogelijk om bij ons uitstel te vragen voor de
vaststellingsaanvraag. Dat mag alleen als er sprake is van op- of
afbouw door een carrosseriebouwer. U moet dit kunnen
aantonen. Dit uitstel is maximaal 5 maanden.
Subsidieverplichtingen
•	De bedrijfsauto(‘s) waarvoor u subsidie ontvangt moet(en) op
uw naam komen te staan.
•	U moet de overeenkomst kunnen tonen. Bewaar die tot 3 jaar
na de datum van de eerste inschrijving en tenaamstelling van
de bedrijfsauto.
•	De gekochte emissieloze bedrijfsauto dient ononderbroken
3 jaar op naam van de subsidieontvanger te blijven staan.
Zo niet, dan wordt een evenredig deel van de subsidie
teruggevorderd.
•	De subsidieontvanger kan gedurende de looptijd een andere
emissieloze bedrijfsauto gaan rijden, mits die ook voldoet aan
de voorwaarden van deze regeling en dit bij RVO meldt.

Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geen
enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Bij publicaties van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die
informeren over subsidieregelingen geldt dat de beoordeling van subsidieaanvragen uitsluitend plaatsvindt aan de hand van de
officiële publicatie van het besluit in de Staatscourant. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever
Voor de volledige regeling verwijzen we u graag naar www.rvo.nl/seba.
Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.
Deze informatie is geldig vanaf 15 maart 2021.
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