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SMART voor aspirant inventariseerders 

Indien u als bedrijf gecertificeerd wilt worden dan dienen o.a. 2 proefprojecten uitgevoerd te worden. 

Hiervoor moet een inventarisatierapport worden opgesteld en hiervoor dient U SMART te gebruiken. In dit 

document wordt uitgelegd welke stappen genomen dienen te worden om Smart te kunnen gebruiken in de 

certificatiefase. 

Stap 1. Regelen eHerkenning 

Om SMART te kunnen gebruiken heeft u een eHerkenning-account nodig. Dit is een authenticatiedienst van 

de overheid. Een eHerkenning account kunt u aanvragen bij één van de partijen (providers) die deze 

uitgeven. Kijk op www.eHerkenning.nl voor meer informatie en het aanvragen ervan. 

Voor SMART heeft u eHerkenning niveau 1 nodig (u krijgt dan een gebruikersnaam en wachtwoord). 

Uw eHerkenning-account is gekoppeld aan uw KvKnummer. Zorg ervoor dat u een eHerkenning heeft of 

aanvraagt van het bedrijf waar u ook de certificatie op aanvraagt. Wij kennen (zie stap 4) alleen rechten toe 

om Smarts te maken aan bedrijven die gecertificeerd zijn en controleren ook het KvKnummer. 

Als u al een eHerkenning account heeft dan kunt u die ook voor toegang tot SMART gebruiken. Ook als dat 

een eHerkenning is met een hoger beveiligingsniveau. Let er dan wel op dat het KvKnummer dan van het 

bedrijf is waar u ook de certificatie op aanvraagt. 

Stap 2. Inloggen voor de eerste keer in SMART 

Ga naar smart.ascert.nl en log in met uw eHerkenning. Als dit de eerste keer is zal Smart vragen om uw 

bedrijfsgegevens aan te vullen. Vul deze volledig in en sla deze gegevens op. De persoon die als eerste 

inlogt wordt tevens de beheerder van uw organisatie in SMART. (Zie de Handleiding voor de beheerder 

voor nadere details). 

U kunt nu al in SMART werken. Projecten aanmaken en u kunt een Smart-uitdraai op uw scherm zien. U 

kunt echter (nog) geen Smarts maken. 

(Zie Handleiding SMART op onze website voor de werking van het systeem). 

Stap 3. Laat u aanmerken als aspirant inventariseerder 

Stuur ons een mailtje op smartvragen@ascert.nl en verzoek of u als aspirant inventariseerder aangemerkt 

kunt worden en geef aan bij welke CKI uw certificatie loopt.  

Wij verifiëren dan bij die CKI of er een certificatie traject loopt en zullen u dan in SMART gaan aanmerken 

als aspirant inventariseerder. Als dat is gebeurd krijgt u van ons bericht middels een email. 

U kunt dan Smarts gaan maken. Op deze Smarts zal dan een watermerk worden gezet. Deze Smarts zijn dan 

alleen te gebruiken in uw proefprojecten. Deze kunnen niet gebruikt worden voor officiële 

inventarisatierapporten. Voor het maken van deze Smarts heeft u geen tikken nodig.  

Stap 4. Na certificatie. Laat u aanmerken als gecertificeerd inventarisatie bedrijf. 

Zodra u gecertificeerd bent stuurt ons een mailtje op smartvragen@ascert.nl en verzoekt u ons om als 

inventariseerder aangemerkt te worden. Stuur dan het certificaat mee voor de zekerheid. Het kan zijn dat 
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uw registratie door de CKI nog niet aan ons is doorgegeven en u nog niet in het register staat. (Als dat wel 

het geval is dan hoeft het certificaat niet meegestuurd te worden.) 

Wij verifiëren dan of u gecertificeerd bent en indien dat het geval is zullen wij u gaan aanmerken als 

inventariseerder. Als dat is gebeurd krijgt u van ons bericht middels een email. Vanaf dat moment kunt u 

Smarts gaan maken. Hiervoor heeft u dan tikken nodig. 

De Smarts die u eerder gemaakt heeft voor de proefprojecten kunt u niet gebruiken voor officiële 

inventarisatierapporten. Hiervoor dient u dan de bronnen opnieuw op te voeren en dan Smarts te maken. 

 


