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Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen
Handleiding – Indienen vaststelling 

Let op! Enkel aanvragen die gelijk of meer zijn dan € 25.000 dienen een vaststelling in. Elke 
aanvraag heeft een eigen vaststelling. U kunt pas een vaststelling indienen als alle woningen van 
de subsidieaanvraag volledig aardgasvrij zijn. U kunt geen gefaseerde vaststelling dienen. 

Zorg dat u in bezit bent van een elektronisch inlogmiddel eHerkenning niveau 2+ met 
machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ of DigiD app.  

Checklist - gevraagde bijlagen en gegevens: 
Voordat u start met aanvragen, zorg ervoor dat de bijlagen correct en volledig zijn ingevuld. 

• Het dossiernummer van uw voorgaande aanvraag.
• Adresgegevens van de woningen waarop de aanvraag betrekking heeft.
• Het L-nummer van de woningcorporatie, het KVK nummer van de VvE of het

burgerservicenummer van een natuurlijk persoon en/of overige bedrijfsgegevens.
• Bewijs gasafsluiting/verwijderen gasmeter op adresniveau.
• Facturen en betaalbewijzen van aansluiting warmtenet (indien relevant), aanpassingen

aardgasvrij maken woningen en overige kosten/zaken te herleiden naar woningniveau.
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Start uw digitale vaststelling 

In onderstaand overzicht ziet u welke schermen u tegenkomt. U doorloopt de onderstaande 
processtappen. 

Stap 1. Ga naar www.rvo.nl/sah en klik op de knop ‘Uw vaststelling direct regelen’.  

 

U komt nu op het scherm hieronder. Daar kiest u ‘Vaststelling aanvragen’. Daarna gaat u naar het 
inlogscherm. 

 

 
 

http://www.rvo.nl/sah


     Versie 1.0 | september 2021 | pagina 3 
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Stap 2. Er zijn 2 mogelijkheden. Inloggen met DigiD app of inloggen met eHerkenning 
niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ 

Inloggen met DigiD app  

https://www.rvo.nl/over-ons/zaken-regelen/inloggen#digid
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Inloggen met eHerkenning 
Bent u als professionele intermediair gemachtigd of bent u een wooncorporatie of andere 
verhuurder met eHerkenning? Log dan in met eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-
diensten op niveau eH2+.  

 
 

 

https://www.rvo.nl/over-ons/zaken-regelen/inloggen#eherkenning


     Versie 1.0 | september 2021 | pagina 6 
 

 

 

 

Stap 3. Bent u voor het eerst ingelogd bij het eLoket? Vul dan uw persoonlijke gegevens in. 
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Vaststelling voorbereiden en opslaan  
U kunt uw vaststelling voorbereiden en tussentijds opslaan. Zo kunt u op een later tijdstip uw 
aanvraag definitief afronden en verzenden. Een opgeslagen aanvraag kunt u vinden onder ’Mijn 
aanvragen’. 
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Stap 4. eLoket  
Om een nieuwe vaststelling in te dienen selecteert u ‘Mijn aanvragen’.  

 

 

 

Stap 4a. Vervolgens ziet u de overzichtspagina van alle ingediende aanvragen. Vul in het 
zoekvenster ‘SAH’ in en klik op zoek. Selecteer vervolgens het aanvraagnummer waarvoor u een 
vaststelling wilt indienen.  
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Stap 4b. Selecteer ‘Vaststellingsformulier’. Lees de welkomsttekst en selecteer ‘Volgende’. 
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Stap 4c. Geef antwoord op de vraag, indien aanwezig volg de stappen, en selecteer ‘Volgende’. 

  

 
Bent u een intermediair?   Ga dan verder naar Stap 4e en 4f 
Bent u een woningcorporatie?  Ga dan verder naar Stap 5a 
Bent u een verhuurder?  Ga dan verder naar Stap 5b 
Bent u een gemengde VvE?  Ga dan verder naar Stap 5c 
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Stap 4e. Formulier U bent een intermediair. Controleer en wijzig zo nodig de gegevens van de 
woningcorporatie, VvE of verhuurder. Selecteer ‘Volgende’. 
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Stap 4f. U bent een intermediair. Controleer en wijzig zo nodig uw gegevens. Selecteer ‘Volgende’. 
Ga naar stap 6. 
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Stap 5 Formulier 
 
Stap 5a. U bent een woningcorporatie. Controleer en wijzig zo nodig uw gegevens. Ga naar stap 6. 
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Stap 5b. U bent een verhuurder. Controleer en wijzig zo nodig uw gegevens. Ga naar stap 6. 
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Stap 5c. U bent een gemengde VvE. Controleer en wijzig zo nodig uw gegevens. Ga naar stap 6. 
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Stap 6. De gerealiseerde kosten koppelen aan de woning(en). 

Deze schermen zijn voor alle aanvragers gelijk. 
 
Er zijn 2 mogelijkheden om de kosten aan de woningen te koppelen.  

1) Vul de kosten handmatig voor elke woning in de kolommen in. Selecteer ‘Volgende’ als alle 
kosten bij alle woningen zijn ingevuld. Heeft u voor een bepaald onderdeel geen kosten 
gemaakt vul dan 0 (nul) in. Wilt u één of meerdere woning(en) niet vaststellen? Vul dan bij 
gemaakte kosten 0 (nul) in. 

 

. 
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2) Bij meerdere woningen is het raadzaam om gebruik te maken van het CSV-bestand. 
Selecteer ‘Download CSV’, selecteer ‘Download woningen CSV-bestand’. Sla het bestand op 
en open met Excel.  

Let op! De adressen zijn vooraf ingevuld, breng hier geen wijzigingen in aan. Dit maakt het CSV-
bestand onbruikbaar. Vul de kolommen in, in hele euro’s zonder het euroteken (€). Heeft u voor 
een bepaald onderdeel geen kosten gemaakt vul dan 0 (nul) in. Wilt u één of meerdere woning(en) 
niet vaststellen? Vul dan bij gemaakte kosten 0 (nul) in. Sla het bestand op als .csv.  

 
In kolom D: de kosten per woning voor het afkoppelen van het aardgas; 
In kolom E: de kosten per woning voor aanpassing van de ruimteverwarming 
In kolom F: de overige inpandige kosten. 
Indien van toepassing in kolom G: de kosten per woning voor de aansluitbijdrage en 
projectbijdrage in rekening gebracht door de warmteleverancier. 

Nadat u het bestand in zijn geheel heeft ingevuld slaat u het op als .csv bestand om het vervolgens 
bij uw aanvraag te kunnen importeren. Selecteer ‘Importeren CSV’, selecteer ‘Ja’, selecteer ‘Drop 
bestanden hier, of klik hier om bestanden te uploaden.’, selecteer het juiste bestand, selecteer 
‘open’ en druk op ‘Ok” Zijn alle kosten bij alle woningen ingevuld? Selecteer onderaan de pagina 
‘Volgende’. 
 

De bedragen in onderstaand voorbeeld zijn fictief. 

 

Figuur 1. Inclusief aansluitkosten warmtenet 

 

Figuur 2. Exclusief aansluitkosten warmtenet. 
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Stap 7. (Verplichte) bijlage. 

 

Let op! Heeft u geen ‘Kopie werkbon’ of ‘Offerte verwijderen gasmeter’ maar wel een document 
dat aangeeft dat de gasmeter is verwijderd. Dan mag u ook dit toevoegen i.p.v. het gevraagde 
bestand. Het is belangrijk dat wordt aangetoond dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de 
woningen volledig aardgas vrij zijn.  

Selecteer ‘Toevoegen’ om de (verplichte) bijlagen uploaden. Als u alles heeft toegevoegd selecteert 
u ‘Volgende’. 
  

 

Als u uw aanvraag volledig met alle juiste bijlagen indient, dan kunnen wij deze correct 
afhandelen. 
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Stap 8. Controleren 

Het systeem controleert of alle verplichte velden zijn ingevuld. Als er onjuistheden voorkomen 
wordt dat middels een rood kader aangegeven. Selecteer ‘Naar formulier’ om de onjuistheden te 
corrigeren. 
 

 
 
Is alles juist is ingevuld, selecteer ‘Naar verzenden’. 
 

 
 

  



     Versie 1.0 | september 2021 | pagina 21 
 

Stap 9. Verzenden van de vaststelling 
Lees de verklaring en geef akkoord indien deze verklaring op u van toepassing is. Vervolgens 
selecteert u ‘Ondertekenen en Verzenden’. 
 
Let op! Pas nadat u op de knop ’Ondertekenen en verzenden’ heeft gedrukt is uw aanvraag 
verzonden en ingediend.  
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Stap 10.  

Na verzending kunt u een afdruk van uw aanvraag maken en het formulier sluiten. 
 

 
 
 

________________________________________________________________________ 

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 kunt u vinden onder ’Mijn 
aanvragen’. 

_________________________________________________________________________ 


