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PROTECTION UNIT HAALT HET ERG 
PRESTIGIEUZE CONTRACT MET
DE EUROPESE COMMISSIE BINNEN 

Brussel, woensdag 10 augustus 2022 – Protection UNIT, een echte uitdager op de bewakings-
markt en het grootste Belgische bedrijf in deze sector, heeft het zeer belangrijke overheids-
contract van de Europese Commissie in de wacht gesleept. Zo is zij de nieuwe veiligheidsle-
verancier geworden van een van de belangrijkste instellingen van de Europese Unie. 
 
Dit “historische” contract, dat officieel op 1 oktober ingaat, impliceert de onmiddellijke onderte-
kening van 1.100 nieuwe contracten van onbepaalde duur! Met meer dan 3.000 medewerkers (in 
2018 waren dat er ongeveer 100) consolideert Protection UNIT zijn positie als een van de leiders in 
de sector in België, waarbij het een belangrijke en gecontroleerde groei laat zien. Ter herinnering: 
de bewakingsmarkt in België vertegenwoordigt in totaal ongeveer 20.000 jobs Dankzij dit nieuwe 
contract heeft Protection UNIT nu meer dan 15% van deze groeiende markt in handen. Dit is een 
uitzonderlijke prestatie voor dit 100% Belgische bedrijf, dat in slechts vier jaar tijd is gegroeid van 
een omzet van 7 miljoen euro naar een jaaromzet van meer dan 160 miljoen euro.
 
Protection UNIT-oprichter Samuel Di Giovanni zegt hierover: “ Wat wij de afgelopen jaren heb-
ben bereikt, is uitzonderlijk. Het is het resultaat van hard werken en van een permanente vastbe-
radenheid van al onze teams. Het binnenhalen van een contract van deze omvang geeft mij een 
gevoel van grote trots en versterkt de verschillende strategische keuzes die ik heb gemaakt.” 
 
“Dit is een belangrijk en bepalend moment voor ons bedrijf”, zegt Nicolas de Angelis, de CEO 
BELUX van Protection UNIT. “Het feit dat de Europese Commissie ons haar vertrouwen schenkt, 
is een prachtige erkenning, het consolideert onze positie als leider op de beveiligingsmarktmarkten 
in België, een leider met sterke familiewaarden, die dicht bij zijn klanten staat en een constante zorg 
voor kwaliteit aan de dag legt. De ondertekening van dit belangrijke contract is niet alleen een grote 
prestatie, maar ook een uitstekende kans voor onze internationale ontwikkelingsstrategie. Ik wil al 
onze medewerkers bedanken voor de kwaliteit van hun werk en van deze gelegenheid gebruik maken 
om hulde te brengen aan onze klanten, zonder wie dit alles niet mogelijk zou zijn geweest.”
 
Een samenvatting van het contract in een paar cijfers:
■ 70 gebouwen die beveiligd en bewaakt moeten worden
■ 1.300.000 uur aan jaarlijkse prestaties
■ Ondertekening van 1.100 nieuwe arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur 
■ Contract met een looptijd van 6 jaar
 
Details van de belangrijkste opdrachten:
■ Toegangscontrole voor personen en voertuigen, begeleiding van personen
 (bezoekers, technici, enz.) tot de gebouwen
■ Controle van 70 gebouwen
■ Gemotoriseerde veiligheidsrondes en interventies bij diverse alarmen
■ Beheer van de bezoekers
■ Diverse administratieve taken betreffende de beveiliging
 
Commercieel Directeur van Protection UNIT, Nicolas van Ysendyck: “Protection UNIT kent al 
meerdere jaren een stevige groei. Met meer dan 3.000 medewerkers en meer dan 1.000 actieve 
klanten mikt het bedrijf nu op een recordomzet van 160 miljoen euro voor 2023. Protection UNIT 
wil verder uitbreiden in Vlaanderen en in het buitenland, alsook in sectoren waar het reeds talrijke 
successen heeft geboekt, zoals luchthavens, ziekenhuizen, Seveso-sites en de academische wereld. 
Ons bedrijf zal zich ook blijven toeleggen op nieuwe activiteiten, zoals bewaking en beveiliging op 
afstand, het gebruik van drones en delicate missies voor ambassades en militaire kazernes.”
 
Naast de 1.100 personen voor het contract met de Europese Commissie is de onmiddellijke aan-
werving van 300 medewerkers in België en Luxemburg een van de prioriteiten om deze groei te 
ondersteunen en te voldoen aan de strenge kwaliteitscriteria waarvoor de onderneming bekend 
staat. Protection UNIT zal dan ook blijven investeren in de voortdurende opleiding van haar me-
dewerkers, alsook in het onderzoek naar nieuwe technologieën voor de dienstverlening aan haar 
klanten
 
Het is met vastberadenheid en overtuiging dat Protection UNIT haar opdrachten zal volbrengen, 
met steeds hetzelfde DNA en dezelfde visie. “De mens staat centraal”, om het welzijn van haar me-
dewerkers en de permanente tevredenheid van al haar klanten te garanderen. 
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PROTECTION UNIT
Protection UNIT is een Belgische bewakingsonderne-
ming die in 2009 werd opgericht door Samuel Di Giovanni. 
De onderneming is marktleider in het Franstalige gedeelte 
van België en telt momenteel meer dan 3.100 medewer-
kers, 1.000 actieve klanten en realiseert een omzetcijfer van 
om en bij de 160 miljoen euro.
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