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LAGE ENERGIEKOSTEN: JUIST NU OVERSTAPPEN?
Is dit het moment - tenminste als het boetevrij mogelijk is - om tarieven sinds begin 2019 met gemiddeld 25 procent daalden,
over te stappen naar een andere energieleverancier?
kunnen consumenten nu flink besparen. Circa 20 procent van de
ruim 60.000 huishoudens die de afgelopen weken via Independer
De gemiddelde stroomprijzen liggen net boven het bodempunt dat energiecontracten vergeleek, zou een besparing van ongeveer
in 2016 werd bereikt. Je kunt dus flink besparen op je energienota, € 300 per jaar kunnen realiseren.
zeggen diverse vergelijkingssites.
De vaste prijzen voor gas zijn nog nooit zo laag geweest. De warme Variabele tarieven hoger dan vaste tarieven.
winter en de economische gevolgen van het coronavirus lijken de Voor mensen die nu een variabel contract hebben levert een
grootste oorzaken van deze historisch lage gasprijzen. Omdat de overstap meestal direct een flinke besparing op. Variabele
tarieven liggen nu doorgaans hoger dan vaste tarieven. Voor
mensen met een vast contract kan een overstap ook de moeite
waard zijn, zeker als het contract nu afloopt.
Als je wilt overstappen van energieleverancier let dan goed op
wanneer je contract (voor bepaalde tijd) afloopt. Anders riskeer
je een boete (opzegvergoeding) van minimaal € 100 voor een
jaarcontract en maximaal € 250 voor een meerjarencontract
als je overstapt voor gas en elektriciteit. Je kunt controleren
op je energienota hoelang je contract nog duurt. Ben je nooit
overgestapt, of is het al een paar jaar geleden, dan heb je sowieso
geen last van een dergelijke boete.
Laat je in deze goed adviseren door je energieleverancier.

TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING
FLEXIBELE ARBEIDSKRACHTEN (TOFA)
Flexwerkers die een groot deel van hun inkomen zijn kwijt- Mensen die in februari nog minstens € 400 bruto verdienden
geraakt door de coronacrisis, kunnen vanaf 22 juni een aanvraag als flexwerker en bij wie minstens de helft van het inkomen is
indienen voor een tegemoetkoming bij het UWV.
weggevallen, kunnen een eenmalige uitkering ontvangen van
€ 550 bruto per maand voor de maanden maart, april en mei.
De regeling is bedoeld voor mensen die geen aanspraak kunnen Dat is een vaststaand bedrag, onafhankelijk van de precieze
verdiensten.
maken op een andere uitkering, zoals de WW of de bijstand.
Oorspronkelijk vielen de meeste studenten met een bijbaan
Voor allerlei andere groepen op de arbeidsmarkt was er al een niet onder de regeling, maar op aandringen van de Kamer is
vangnet in verband met de coronacrisis, maar voor mensen met het drempelbedrag verlaagd naar € 400. Daardoor komen ook
een flexibel contract was nog niets geregeld. Daarvoor is nu op studenten ervoor in aanmerking.
verzoek van de Tweede kamer de Tijdelijke Overbruggingsregeling Voor meer informatie en ook voor het indienen van een
aanvraag, verwijzen we u naar uwv.nl.
Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) in het leven geroepen.

SUBSIDIEREGELING ELEKTRISCHE PERSONENAUTO’S
PARTICULIEREN (SEPP)
Bent u een particulier en koopt of least u op of na 4 juni 2020 een
volledig elektrische personenauto in de kleinere of compacte
middenklasse?
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidie Elektrische
Personenauto’s Particulieren (SEPP). De subsidieregeling is voor
zowel nieuwe als gebruikte elektrische personenauto’s. Het
kabinet wil rijden met deze 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 schone lucht.
Met de subsidie wordt het prijsverschil tussen een elektrische
auto en een auto op fossiele brandstof (benzine en diesel) kleiner.
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.
Deze subsidie is alleen voor particulieren (natuurlijk persoon die
privé een auto koopt of least). U komt eenmalig in aanmerking
voor subsidie als wordt voldaan aan de voorwaarden. De
subsidieregeling loopt van 1 juli 2020 tot 1 juli 2025, tenzij het
budget eerder op is. Het budget is verdeeld over de periode
2020 tot 2025. Het totale beschikbare budget voor 2020 is € 17,2
miljoen. Het budget voor nieuwe elektrische personenauto’s is
€ 10 miljoen en voor gebruikte elektrische personenauto’s € 7,2
miljoen. De jaarbudgetten voor 2021 en later volgen.

snel inzicht te krijgen of de auto voldoet aan de voorwaarden.
De hoogte van de geregistreerde catalogusprijs in het
kentekenregister van RDW bepaalt of de auto valt binnen de
bandbreedte van de subsidieregeling. RVO controleert bij de RDW
of aan deze eis wordt voldaan.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Dan moet Voor 2020 en 2021 zijn de subsidiebedragen voor
de elektrische personenauto voldoen aan o.a. de elektrische personenauto’s die aan de voorwaarden
volgende voorwaarden:
voldoen:
• een 100% elektrische personenauto met een actieradius van
minimaal 120 kilometer;
• de catalogusprijs (oorspronkelijke nieuwprijs) is niet lager dan
€ 12.000 en niet hoger dan € 45.000;
• de auto is als elektrische personenauto geproduceerd en mag
niet zijn omgebouwd tot elektrische auto;
• voor de aankoop van de elektrische personenauto heeft u een
schriftelijke koopovereenkomst gesloten met een autobedrijf
dat de RDW-erkenning 'Bedrijfsvoorraad' heeft;
• de gebruikte elektrische personenauto heeft niet eerder op
naam van de subsidieaanvrager gestaan of van een persoon die
hetzelfde woonadres heeft;
• de aanvraag moet binnen 60 dagen na het ondertekenen van de
koop/leaseovereenkomst zijn ingediend.

Op de Autolijst SEPP 2020 staan merken, modellen (handelsbenamingen) en typen elektrische personenauto’s waarvan bij RVO
bekend is dat ze in aanmerking komen voor de Subsidieregeling
Elektrische Personenauto’s Particulieren. De lijst is samengesteld
met informatie van importeurs en dealers. De autolijst helpt u om

• gebruikte elektrische personenauto, koop of private lease
€ 2.000;
• nieuwe elektrische personenauto, koop of private lease € 4.000.
De subsidie kunt u online aanvragen vanaf 1 juli 2020. U kunt de
subsidie pas aanvragen nadat u een koop- of leaseovereenkomst
heeft gesloten. Koop- of leaseovereenkomsten met een datum op
of na 4 juni 2020 komen in aanmerking voor subsidie. Uiteraard
kunnen wij u ook assisteren bij het aanvragen van deze subsidie.

Contact
Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u
natuurlijk contact met uw klantmanager opnemen.

