
 

 

 

Telespazio, een joint venture van Leonardo en Thales 67/33, is een van de belangrijkste exploitanten van satellietdiensten ter wereld. 
Haar activiteiten gaan van het ontwerp en de ontwikkeling van ruimtesystemen tot het beheer van lanceerdiensten, van satellietcontrole 
in de omloopbaan tot aardobservatie, van geïntegreerde communicatie, satellietnavigatie en lokalisatiediensten tot wetenschappelijke 
programma's. Telespazio speelt een vooraanstaande rol op de referentiemarkten dankzij de technologische ervaring die in de loop der 
jaren is opgedaan. Sinds haar oprichting heeft de onderneming deelgenomen aan belangrijke Europese ruimtevaartprogramma's zoals 
Galileo, EGNOS, Copernicus en COSMO-SkyMed. In 2020 behaalde Telespazio een omzet van 540 miljoen euro en had het 3.000 
mensen in dienst in negen landen. 

 

  
 
 
 

Brussel, 6 Oktober 2021 

 

Brussel: Voorstelling van Telespazio België op de Italiaanse ambassade   
 
 

Vandaag werd de presentatie van Telespazio België gehouden op de Italiaanse ambassade in 

Brussel. Het bedrijf, dat in juli 2021 werd opgericht, is eigendom van Telespazio, een joint venture 

tussen Leonardo (67%) en Thales (33%), en is een wereldwijde dienstverlener op het gebied van 

satellietoplossingen en -diensten. 

 

Sprekers op het evenement waren onder meer de Belgische minister van Landbouw en KMO's, 

David Clarinval, de Belgische staatssecretaris voor Economisch Herstel en Strategische 

Investeringen, Thomas Dermine, de Italiaanse ambassadeur in België, Francesco Genuardi, 

coördinator van ruimteactiviteiten bij Leonardo en CEO van Telespazio, Luigi Pasquali, en CEO van 

Telespazio België, Federico Rossi. 

 

Telespazio Belgium kan bogen op de ervaring die het in de loop der jaren binnen de Vitrociset-groep 

heeft opgedaan en kan vanaf vandaag ook rekenen op de competenties die Telespazio in de loop 

van zijn 60-jarige activiteit heeft ontwikkeld in de sector van de technologische innovatie die op 

ruimtevaartdiensten wordt toegepast. Met name op het gebied van geïntegreerde communicatie en 

satellietnavigatie, op het gebied van geo-informatiediensten in combinatie met kunstmatige 

intelligentie en big data analytics, op het gebied van ruimteoperaties en oplossingen voor de nieuwe 

satellietconstellaties, op het gebied van bewustzijn van het ruimtedomein en op het gebied van 

drone-diensten. 

 

"Op het gebied van de ruimtevaart, naast andere gebieden, bestaat er een bijzondere samenwerking 

tussen Italië en België, die in de toekomst nog zal groeien en versterken, zoals blijkt uit het 

evenement dat ik vandaag op de ambassade heb georganiseerd in aanwezigheid van 

staatssecretaris Thomas Dermine, die verantwoordelijk is voor ruimtevaartaangelegenheden, en 

David Clarinval, minister van Landbouw en KMO's. De ruimtevaartactiviteiten worden een steeds 

belangrijker element van het Europese en mondiale economische scenario en dragen, dankzij de 

technologische ontwikkelingen in de sector, in aanzienlijke mate bij tot de groeidynamiek. De 

Wereldruimtevaartweek, tijdens welke het evenement van vandaag werd gevierd, biedt een 

belangrijke gelegenheid om het belang te onderstrepen van de bijdrage die de ruimtevaart, 

wetenschap en technologie leveren tot de verbetering van de menselijke conditie, alsook de 

noodzaak om meer vrouwen bij deze strategische sector te betrekken. Via zijn productieve, 

wetenschappelijke en academische systeem speelt Italië in dit opzicht een belangrijke rol, met een 

3e plaats op Europese schaal en een 7e plaats op het wereldtoneel," aldus Francesco Genuardi, 

Italiaans ambassadeur in België. 

 

“Het was voor ons een eer om in de Italiaanse ambassade in Brussel te zijn ontvangen en ik wil 

ambassadeur Genuardi en al zijn medewerkers bedanken dat ze ons de mogelijkheid hebben 



 

 

 

 
 

geboden om het werk en de vooruitzichten van een nieuwe onderneming als Telespazio Belgium te 

illustreren. De afgelopen jaren heeft de ruimtevaartsector in dit land een steeds grotere strategische 

rol gespeeld dankzij het belangrijke en ambitieuze ontwikkelingsplan van de Italiaanse regering voor 

deze sector. Telespazio Belgium heeft zich aangesloten bij Telespazio, een internationale groep met 

vaardigheden en professionalisme die in 60 jaar zijn ontwikkeld en die de ambities van België op het 

gebied van de ruimtevaart wil ondersteunen, zowel in de huidige programma's, zoals Copernicus, 

EGNOS en Galileo, als in nieuwe en innoverende activiteitsterreinen” aldus Luigi Pasquali, 

coördinator van de ruimtevaartactiviteiten van Leonardo en CEO van Telespazio. 

 

Over Telespazio Belgium  

Opgericht na de volledige integratie van de ruimtevaartactiviteiten van Vitrociset Belgium in 

Telespazio, kan Telespazio Belgium vandaag rekenen op een 150-koppig personeelsbestand van 

24 verschillende nationaliteiten, waarvan 35% vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de werknemers 

is 39 jaar en zij werken vanuit de hoofdzetel in Transinne en bij de klanten. Het bedrijf is actief in de 

Benelux, een strategische markt die niet alleen België maar ook Nederland en Luxemburg omvat. 

 

Telespazio België is actief op verschillende gebieden, van de levering van engineering-

ontwerpdiensten aan klanten zoals het Europees Centrum voor Ruimteonderzoek en Technologie 

(ESTEC) van het Europees Ruimteagentschap (ESA) in Noordwijk in Nederland, tot de levering van 

engineering-diensten voor operaties en van satellietoperaties aan het Europees Centrum voor 

Ruimteoperaties (ESOC) van het ESA in Darmstadt, Duitsland.  

 

Telespazio speelt ook een sleutelrol in Galileo, het programma voor positiebepaling en navigatie per 

satelliet van de Europese Unie, en in EGNOS. Vanuit Transinne levert de onderneming aan Galileo 

logistieke engineeringsdiensten en activiteiten op het gebied van integratie, exploitatie en 

operationele ondersteuning voor grondsystemen, waarbij de geïntegreerde logistieke hub in Galileo 

(GILSC) wordt geëxploiteerd namens de Galileo-exploitant Spaceopal, een joint venture tussen 

Telespazio en het Duitse ruimtevaartagentschap DLR. 

 

De onderneming zet zich ook in voor de ontwikkeling van technologische elementen en 

geïntegreerde toepassingssystemen in verband met logistiek, satellietbewakingssystemen en 

satellietnavigatie, alsook in het grondsegment van raketten, in radar- en optische volgsystemen en 

in de meteorologische systemen ter ondersteuning van ruimtelanceringen, met name voor het 

lichtgewicht Europese VEGA-raketprogramma. 

 

In het kader van haar ontwikkelingsplan streeft Telespazio Belgium ernaar haar competenties te 

consolideren en zo goed mogelijk te integreren in het werkterrein van de Telespazio-groep, die 

vandaag de dag meer dan 3.000 werknemers in 13 landen over de hele wereld telt. Telespazio 

Belgium presenteert zich aan de Belgische overheid met zijn technologische uitmuntendheid, 

waarbij het zich zowel concentreert op de competenties die het heeft verworven in de grote Europese 

programma's waaraan het deelneemt, zoals Galileo, EGNOS en Copernicus, als op de ontwikkeling 

van nieuwe activiteitsgebieden, zoals bijvoorbeeld alles wat te maken heeft met diensten en 

competenties op het gebied van cyberveiligheid voor satellieten en drones. 
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