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DE STAD BRUSSEL HERNIEUWT HAAR VERTROUWEN
IN HET BEWAKINGSBEDRIJF PROTECTION UNIT
Saint-Georges-sur-Meuse, dinsdag 25 oktober 2022 - Protection UNIT, de grootste 
100% Belgische onderneming in de beveiligingssector, heeft het contract voor de bewa-
king van de 70 ‘belangrijkste sites’ van de stad Brussel voor de komende 4 jaar verlengd. 

Na onlangs het prestigieuze contract voor de Europese Commissie in Brussel en, in het kielzog 
daarvan, het contract voor de 5 Belgische sites van het Amerikaanse leger (USAG) in de wacht te 
hebben gesleept, zet Protection UNIT zijn ontwikkeling voort en met het contract voor de bewaking 
van de stad Brussel. Dit heeft betrekking op de activiteiten van statische bewaking van roerende 
en onroerende goederen, alsmede op de bewaking en controle van personen in het kader van de 
handhaving van de veiligheid op plaatsen die al dan niet toegankelijk zijn voor het publiek. Een 
contract dat het Luikse bedrijf al had ‘geërfd’ toen het in 2019 SGI overnam.
 
HET CONTRACT IN CIJFERS:
■ Duurtijd: 48 maand
■ 100 bewakingsagenten
■ Meer dan 140.000 uur aan jaarlijkse prestaties
■ Begin van het contract: 01/02/2023
■ 70 gebouwen / sites te beveiligen
■ Drie operationele ‘UNITS’: Statisch 70% - Mobile 20% - Vision (telebewaking) 10%
 
ONZE BEWAKINGSAGENTEN WORDEN INGEDEELD OVER 70 SITES ZOALS:
■ De statische bewaking van het nieuwe administratieve centrum ‘Brucity’
■ Kinderdagverblijven en scholen
■ De belangrijkste administratieve sites
■ De belangrijkste sportcentra
■ Culturele centra en musea
■ Buurthuizen
■ Parkings
 
ONZE OPDRACHTEN:
■ Preventieve bewakingsrondes
■ Toegangscontrole
■ Badgecontrole
■ Ondersteuning bieden aan het personeel van de aanbestedende dienst
■ Toezicht houden met behulp van het camerabesturingssysteem
■ Interventies bij alarm
■ Uitvoeren van veiligheidsrondes op het terrein, inclusief openings- en sluitingsrondes
■ 24/7 het centrale dispatchingsysteem van de site bedienen
■ Zorgen voor veiligheidsbewustzijn in het gebouw
■ Afhandeling van alle evenementen en noodplannen georganiseerd door de stad Brussel, zoals:
	 ■ PSA-dagcentrum voor daklozen op de site van Tour & Taxis
	 ■ Opvangcentrum voor migranten - Technomeiser
	 ■ Opvangcentrum voor migranten - Blues
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OVER
PROTECTION UNIT
Protection UNIT is een 100% Belgisch bewakingsbedrijf en 
werd in 2009 opgericht door Samuel Di Giovanni.

Vandaag positioneert Protection UNIT zich als een ware schepper 
van sereniteit die het nieuwe gezicht van het beroep belichaamt 
met de vaste wil om een op maat gemaakte 360°-veiligheid te 
bieden. 3.000
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