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Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen  

Handleiding - Voorbereiding & online aanvragen SAH subsidie voor 

aansluiten op een warmtenet en aardgasvrij maken in de huurwoningen 

 

Let op! Een gecombineerde subsidie aanvraag voor huurwoningen die nog niet zijn aangesloten op 

een warmtenet samen met huurwoningen die wél al zijn aangesloten op een warmtenet is NIET 

mogelijk. Dit stappenplan beschrijft de stappen voor de aanvraagprocedure voor huurwoningen die 

nog niet zijn aangesloten op een warmtenet. Art. 2a en 2b. 

 

Zorg dat u in bezit bent van een elektronisch inlogmiddel eHerkenning niveau 1 of DigiD.  

 

1. Checklist - gevraagde bijlagen en gegevens: 

Voordat u start met aanvragen, zorg ervoor dat de bijlagen correct en volledig zijn 

ingevuld.  

a. Adresgegevens van de huurwoningen waarop de aanvraag betrekking heeft. U kunt de 

adresgegevens handmatig invoeren in de digitale aanvraag. RVO adviseert het  

beschikbaar gestelde CSV-bestand te gebruiken. Dit kunt u vooraf vullen. Op pagina 2 

van dit Stappenplan vindt u een nadere invulinstructie voor het CSV-bestand. 

b. Indien het een woningcorporatie betreft: het L-nummer van de aanvrager. 

c. Een geldige en definitieve juridische bindende overeenkomst met de warmteleverancier 

waaruit blijkt:  

1) hoeveel de kosten als bedoeld in artikel 7, eerste lid onder d, bedragen;  

2) dat de huurwoningen in de aanvraag, zullen worden aangesloten op een warmtenet; 

en dat het aansluiten van de huurwoningen op een warmtenet binnen vijf jaar na het 

indienen van de aanvraag zal plaatsvinden. Een samenwerkingsovereenkomst of 

intentieverklaring worden niet geaccepteerd. 

d. Vraagt u voor € 25.000 of meer subsidie aan? Dan mogen de aanpassingen voor het 

aardgasvrij maken niet al vóór de subsidieaanvraag zijn begonnen. Ook moet u een 

verklaring hebben van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Tijdens het 

aanvragen van de subsidie geeft u hiervoor een verklaring af. 

 

Vraagt u voor minder dan € 25.000 subsidie aan? Dan moeten de aanpassingen voor 

het aardgasvrij maken na 17 september 2019 zijn begonnen. Ook moet u voldoen aan 

de de-minimisverordening. Tijdens het aanvragen van de subsidie geeft u hiervoor een 

verklaring af. 

e. De naam en KVK-nummer van de uitvoerder. 
 

2. Indien van toepassing: 

f. Bij aanvragen >€500.000,- voor de kosten als bedoeld in artikel 7, eerste lid. 

Informatie over de grootte van de onderneming, bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder 

a, van de groepsvrijstellingsverordening. 

 

 

  

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/04/Invuldocument-adresgegevens-huurwoningen-en-verwachte-kosten-SAH_0.csv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:187:FULL&from=EN
https://mijn.rvo.nl/standaardformulieren-kaderbesluit-ez-subsidies


Handleiding SAH. Art.2a en 2b.                   versie 1.4 | februari 2021 | pagina 2 
 

Invulinstructie CSV-bestand  

voor de inpandige woningkosten en de aansluitkosten op het warmtenet 
 

Download het door RVO beschikbaar gestelde CSV-bestand.  

Open het bestand in Excel en vul het als volgt: 

In kolom A :  de postcodecijfers en letters; 

In kolom B :  het huisnummer; 

In kolom C :  een eventuele toevoeging op het huisnummer; 

In kolom D :  de kosten per woning voor de aanpassing in de woning (de inpandige kosten) in  

hele euro’s zonder euro teken (€). De SAH geeft financiële steun voor de volgende kosten die u in 

de woning maakt voor het: 

• losmaken van de woning van de aardgasaansluiting, de afsluitingskosten van de netbeheerder 

meegerekend; 

• verwijderen van de gasmeter; 

• vervangen van alle inpandige onderdelen van het ruimteverwarmingssysteem en de 

voorziening voor aardgasvrij koken en warm tapwater door: 

o het verwijderen van de individuele of collectieve cv-ketel, inclusief de rookgasafvoer; 

o het aanpassen van de warmteafgiftesystemen voor verwarming op lage temperatuur; 

o het verwijderen van het individuele warmtapwatertoestel; 

o het verwijderen van het gasfornuis of het installeren van een niet-gasgedreven 

warmtapwatervoorziening. 

• verrichten van verdere bouwkundige aanpassingen die nodig zijn voor het aardgasvrij maken 

van de huurwoning. Hieronder valt: 

o het aankoppelen van de afleverset met het inpandig leidingnet voor ruimteverwarming 

en de warmtapwatervoorziening; 

o het aanpassen van de meterkast en de leidingen voor elektrisch koken; 

o het verwijderen van de stijgstrangen; 

o bouwkundige aanpassingen voor het plaatsen van de afleverset; 

o het verwijderen van gasleidingen. 

 

In kolom E :  de kosten per woning voor de aansluitbijdrage en projectbijdrage in hele euro’s 

zonder euro teken (€). De SAH geeft financiële steun voor de kosten die u maakt voor: 

• Voor het aansluiten van uw huurwoning op een warmtenet brengt de warmteleverancier 

kosten in rekening. Denk aan de aansluitbijdrage en de projectbijdrage. De hoogte van de 

kosten is per situatie verschillend. De kosten zijn afhankelijk van de ligging, 

warmtebronnen en de specifieke kosten voor de benodigde uitbreiding van een 

distributienet. 

Nadat u het bestand in zijn geheel heeft ingevuld slaat u het wederom op als .csv bestand om het 

vervolgens bij uw aanvraag te kunnen uploaden. 

 

De bedragen in onderstaand voorbeeld zijn fictief. 

  

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/04/Invuldocument-adresgegevens-huurwoningen-en-verwachte-kosten-SAH_0.csv
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Start uw digitale aanvraag 

In onderstaand overzicht ziet u welke vraagvelden u tegen komt als aanvrager. U doorloopt de 

onderstaande processtappen. 

 

Stap 1. Ga via de aanvraagknop naar de digitale aanvraagomgeving van RVO (het eLoket).  

 

 

 

Stap 2. Log in met uw DigiD.  

 

file://///c1122p0620.cicwp.nl/8142-Userdata_P$/TIKAS/CW000100/Autoherstel/Outlook/rvo.nl/sah
https://www.digid.nl/
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Stap2. Bent u als professionele intermediair gemachtigd? Log dan in met eHerkenning niveau 2.  

 

 

 

 

 

Stap 3. Bent u voor het eerst op het eLoket? U wordt gevraagd uw persoonlijke gegevens aan te 

vullen.  

 

 

 

_____________________________________ 

Aanvraag voorbereiden en opslaan  
U kunt uw aanvraag voorbereiden en tussentijds opslaan. Zo kunt u op een later tijdstip uw 

aanvraag definitief afronden en verzenden. Een opgeslagen aanvraag kun u vinden via deze link 

onder “Mijn aanvragen”. 

 

 

https://www.eherkenning.nl/
https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html?pageUri=/selectMenu.do%3Fpath%3D%2Fcatalog_mijneloket
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Stap 4. eLoket  

U bent in het eLoket. Om een nieuwe aanvraag in te dienen klikt u op > Nieuwe aanvraag.  

 

 

 

Stap 4a. Vervolgens komt u op de overzichtspagina’s van de regelingen. Door in het zoekvenster 

‘Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen’ of een deel van deze zoekterm in te vullen en te 

klikken op de zoekknop bereikt u snel de regelingen die betrekking hebben op dit thema. Dus ook 

de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen:   
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Stap 4b. Door te klikken op de regeling komt u op de introductiepagina. 
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Stap 4c. Lees de voorwaarden en klik aan of u aan de voorwaarden voldoet. Klik dan op Volgende. 

  

 

 

Stap 4d. Hier geeft u aan wie u bent: Een woningcorporatie, een verhuurder of een intermediair 

die namens een woningcorporatie of verhuurder een aanvraag indient. 

 

 

>> Klikt u op “Volgende”  

 

Bent u een intermediair?   Ga dan verder naar Stap 4e, 4f en 4g 

Bent u een woningcorporatie?  Ga dan verder naar Stap 5a 

Bent u een verhuurder?  Ga dan verder naar Stap 5b 
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Stap 4e. U bent een intermediair. Dan moet u aangeven of u de aanvraag namens een organisatie 

indient, en of het een woningcorporatie of een verhuurder betreft. 

 

 

 
 

 

 

Stap 4f. U bent een intermediair. Dan moet u onder gegevens aanvrager de schermen oproepen 

om het KVK en eventueel de vestiging van de aanvrager op te geven. 
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Stap 4g. U bent een intermediair. Dan geeft u het KVK op en kiest u eventueel de vestiging van de 

organisatie op. 
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Stap 5 Formulier 

 

Stap 5a. U bent een woningcorporatie. Vul het L-nummer in op het formulier. Controleer en wijzig 

zo nodig uw gegevens en geef aan of u correspondentie via e-mail wilt ontvangen.  

Ga daarna verder met stap 6. 
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Stap 5b. U bent een verhuurder. Controleer en wijzig zo nodig uw gegevens en geef aan of u 

correspondentie via e-mail wilt ontvangen. Ga daarna verder met stap 6. 
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Stap 6. De projectgegevens 

Deze schermen zijn voor alle aanvragers gelijk, behalve dat steeds zichtbaar is of u voor een 

corporatie of verhuurder invult. 

Er is een verplicht veld waarin u een projectomschrijving opgeeft. 

Ook geeft u hier aan of de woningen bij aanvang van het project al aangesloten waren op het 

warmtenet. 
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Stap 6a.  

Er zijn twee mogelijkheden om woningen aan de aanvraag te koppelen. 

Drukt u op ‘Toevoegen’ dan krijgt u onderstaand scherm om de adresgegevens en de (verwachte) 

kosten voor één woning handmatig in te voeren. U kunt telkens een nieuwe woning toevoegen door 

te drukken op Toevoegen nieuwe woning. 

Bij meerdere woningen is het echter aan te bevelen om gebruik te maken van het CSV-bestand dat 

u via de knop ‘Importeren’ kunt uploaden en toevoegen aan de aanvraag. In de eerste pagina van 

dit stappenplan staat beschreven hoe u het CSV-bestand kunt voorbereiden . 
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Stap 6b.  

Zodra u een of meer woningen heeft toegevoegd verschijnen verplichte invulvelden voor de start- 

en de (verwachte) einddatum van het project, de naam van de uitvoerder en het KVK van de 

uitvoerder die de aansluiting op het warmtenet verzorgd.  

 
 

Wanneer u naar het volgende scherm gaat zal het systeem een controle doen op de juistheid van 

postcode-huisnummer combinatie. 
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Stap 6c. 

Via de knoppen ‘Toevoegen’ kunt de overige (verplichte) bijlagen uploaden bij uw aanvraag. 

 

  

Als u uw aanvraag volledig met alle juiste bijlagen indient, dan kunnen wij deze 

eenvoudig afhandelen. 
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Stap 7. Controleren 

Wanneer alles in ingevuld en u klikt op Volgende zal het systeem een controle doen op de juistheid 

van de ingevulde gegevens. Als er onjuistheden voorkomen zal dat middels een rood kader 

aangegeven worden. 

 

 
 

Is alles juist ingevuld, dan kunt u door ‘Naar verzenden’. 
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Stap 8. Verklaring en ondertekening 

 

Stap 8a.  

Blijft het aangevraagde subsidiebedrag onder €25.000,- dan moet u verklaren dat niet meer steun 

voor de gesubsidieerde activiteiten wordt ontvangen dan is toegestaan op basis van de de-minimis 

verordening. 

Ook moet u verklaren dat de aangevraagde huurwoningen in de afgelopen twee jaar minimaal drie 

maanden verhuurd zijn. 

 

Daarna kunt u naar ‘Ondertekenen’ en ‘Verzenden’. 

 
 

 

 

Stap 8b.  

Is het aangevraagde subsidiebedrag groter of gelijk aan €25.000,- dan moet u verklaren dat niet 

meer steun voor de gesubsidieerde activiteiten wordt ontvangen dan is toegestaan op grond van de 

algemene groepsvrijstellingsverordening. 

Ook moet u verklaren dat de huurwoningen in de aanvraag in de afgelopen twee jaar minimaal drie 

maanden verhuurd zijn. 

 

Daarna kunt u de aanvraag ‘Verzenden’. 
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Stap 9.  

Na verzending kunt u een afdruk van uw aanvraag maken en het formulier sluiten. 
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Let op! Pas nadat u op de knop “Ondertekenen en Verzenden” heeft gedrukt is uw aanvraag 

verzonden en ingediend.  

 

________________________________________________________________________ 

Aanvraag voorbereiden en opslaan 

U kunt uw aanvraag voorbereiden en tussentijds opslaan. Zo kunt u op een later tijdstip uw 

aanvraag definitief afronden en verzenden. Een opgeslagen aanvraag kun u vinden via deze link 

onder “Mijn aanvragen”.  

______________________________________________________________________________ 

https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html?pageUri=/selectMenu.do%3Fpath%3D%2Fcatalog_mijneloket

