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NA EUROPA SCHENKT NU OOK
HET AMERIKAANSE LEGER ZIJN
VERTROUWEN AAN PROTECTION UNIT!
Saint-Georges-sur-Meuse, maandag 5 september 2022 – Protection UNIT, het grootste 
Belgische bedrijf in de beveiligingssector, is belast met de bewaking van het materieel 
van een van ‘s werelds meest veeleisende legers op het gebied van veiligheid. 
 
Na de Europese Commissie voor zich te hebben gewonnen, die haar de controle en de beveiliging 
van 70 gebouwen toevertrouwde, heeft Protection UNIT zopas de opdracht gekregen om toezicht te 
houden op de vijf Belgische sites van de USAG, het US Army Garrison (USAG) Benelux. Het gaat om 
gevoelige en uitermate beschermde zones, die extra waakzaamheid vereisen.

Het garnizoen is voornamelijk gebaseerd in Chièvres en maakt deel uit van een eenheid van het Ame-
rikaanse leger, maar uit zuiver militair oogpunt hangt het af van de landcomponent van het US Forces 
Command. De missie van het US Army Garrison (USAG) Benelux bestaat erin steun te verlenen aan 
het Amerikaanse militaire personeel dat gelegerd is bij de NAVO, de SHAPE en op de NAVO-bases 
in Nederland en Duitsland. Het beheert ook drie opslagplaatsen voor Amerikaans militair materieel, 
waaronder die in Zutendaal. 

Het contract heeft betrekking op 120 agenten, waarvan een derde gewapend is, hetgeen een speci-
fieke kwalificatie en zeer regelmatige opleiding vereist. De klant eist nog meer schietoefeningen en 
bijscholing, in alle mogelijke omgevingen. “Het binnenhalen van deze opdracht is een echte erken-
ning, aangezien het Amerikaanse leger een van de meest veeleisende ter wereld is op het vlak van 
veiligheid”, reageert Nicolas de Angelis, CEO Belux van Protection UNIT. “Dit bevestigt onze strate-
gische keuze om van de kwaliteit van onze diensten een prioriteit te maken.” 

DEZE OPDRACHT IN CIJFERS: 
■ Contract met een looptijd van 5 jaar (plus 6 maanden voor de implementatie)
■ 10 miljoen euro
■ 120 medewerkers, waarvan 40 gewapend
■ Meer dan 200.000 uur aan jaarlijkse prestaties
■ Minimum 10 jaar ervaring voor de verschillende verantwoordelijke supervisors 
■ Treedt 100% in werking op 1 november e.k. 

DEZE AGENTEN WORDEN OVER VIJF LOCATIES GESPREID: 
■ De legerdepot in Zutendaal, dat bijzonder bewaakt wordt vanwege zijn functie.
 Deze site zal bijna 70.000 uur per jaar dienstverlening van onze agenten vergen.
■ Het vliegveld en de kazerne van Daumeries, op de militaire basis van Chièvres: daar werken 

ongeveer 800 mensen, waarvan de helft Amerikanen. Aan de ene kant van deze basis ligt het 
vliegveld, aan de andere de kantoren van het US Army Garrison Benelux. Protection UNIT levert 
daar meer dan 66.000 uur aan jaarlijkse prestaties.

■ De Brusselse sites, in Sint-Stevens-Woluwe en Sterrebeek.
 Dit betreft verschillende administratieve diensten en onze agenten zullen er om en bij de 65.000 

uur per jaar presteren. 
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OVER
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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