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CBS (Centraal Beheerssysteem)

▪ 10 jaar contract

▪ Installatie – Onderhoud – Monitoring 24/7

▪ Genetec Security Center (1000 camera’s)

▪ Vaste en mobiele Cameras

▪ ANPR camera’s

▪ Plugins

▪ Gemeentepersoneel en  Politie



Aanbod camera's G4S



Aanbod camera's G4S



Capaciteiten en mogelijkheden voor Limburgse 

Gemeenten

▪ Analyse van de belangrijkste factoren die vandaag de mobiliteit 

beïnvloeden.

▪ Rekening houden met de huidige trends en ontwikkelingen die een 

belangrijke rol gaan spelen in het mobiliteitslandschap van morgen

▪ Voorzien van adequaat systeem om correcte analyses te maken

▪ Investeringen in  slimme camera’s een toegevoegde waarde laten zijn in 

andere domeinen zoals milieu of veiligheid. 

▪ In dit proces kan G4S bijdragen aan de ontwikkeling van een digitale 

infrastructuur die relevante data capteert om 

mobiliteitsvraagstukken te optimaliseren. 



GDPR beheersmaatregelen privacy & security

▪ Zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens door transparantie op het 

proces (welke gegevens, wat is het doel, wat gebeurt met de gegevens, 

wie heeft er toegang toe, en welke rechten hebben betrokennen)

▪ Duidelijke manier van communiceren over dit proces

▪ Recht van inzage van persoonsgegevens

▪ Recht op rectificatie van persoonsgegevens

▪ Recht op gegevenswissing

▪ Recht op de beperking van de verwerking

● Bron : Beleid gegevensverwerking binnen G4S



Toekomstvisie + Uitdagingen

▪ Volgende generatie ANPR-camera’s →Breder kader van verschillende technologiën die 

meerdere datasensoren gebruiken in “live” en AI (Artificial Intelligence) gebaseerde analytische 

scenario’s

▪ Mogelijkheid om in de toekomst, in combinatie met bijbehorende randsensoren, nog meer 

informatie te gaan verkrijgen op oorzakelijke data van specifieke voertuigen.

▪ Bied dan ook opportuniteiten voor:

▪ Studies op vlak van emissies per locatie

▪ Emissie-impact per voertuigtype

▪ Specifieke data voor verkeersvolume en spreidingsanalyse

▪ Analyse van gemiddelde-en effectieve snelheid en bijbehorende acties

▪ Bron : https://www.anprcameras.com/the-next-steps-for-anpr/



In a data driven global society that is always looking 

to find efficiencies, ANPR technology is pivotal. 

Previously only seen as a blunt instrument, ANPR 

now offers the key to linking Smart City technologies 

that can provide flexibility, open integration and 

enhanced functionality. We believe that they offer the 

vital components of measuring the impact and 

efficiency of our rapidly changing world of traffic. (Steve 

Walker, Managing Director of MAV Systems)


