Sectie België-Canada

24 maart 2015

Ontmoeting met de Heer Raoul DELCORDE, ambassadeur van België in Canada
Aanwezig:






GROUWELS Brigitte, voorzitster van de sectie
PIEDBOEUF Benoît, kamerlid
PIVIN Philippe, kamerlid
VERMEULEN Brecht, kamerlid
VERSTREKEN Johan, senator

Onderhoud:
Doelen van de ontmoeting: kennismaken met de heer Raoul Delcorde, Ambassadeur van België in
Canada, extra informatie verkrijgen over Canada en het bespreken van een aantal werkthema’s.
Voorzitster Grouwels stelt Ambassadeur Delcorde voor; nadien stellen de aanwezige leden zich
voor en leggen hun specifieke belangstelling voor Canada uit.
De Ambassadeur stelt politiek, sociaal en economisch Canada voor. Hij gaat dieper in op de
betrekkingen met België, en vooral dan de economische betrekkingen, en benadrukt bijzonder de
geplande prinselijke handelsmissie (oktober 2015). Nadien gaat hij in op de specifieke thema’s
aangebracht door de leden.

Politiek
Op 19 oktober 2015 zijn er federale verkiezingen in Canada.
Canada heeft 3 grote partijen
-Conservatieven (centrum-rechts) met Premier Stephen Harper zijn momenteel aan de macht
-New Democratic Party (sociaal-democraten met de charismatische Mulcair) als grootste
oppositiepartij
-Liberalen met Justin Trudeau
De Bloc Québecois zal het mogelijk wat moeilijker krijgen: de Québecois verwachten traditioneel
veel van hun overheid, en momenteel is er minder geld

Economische situatie en handelsakkoord CETA
De geraamde economische groei zal voor 2015 iets lager dan 2% liggen; de economische uitdaging
van Canada is wat los te komen van de USA. Canada wil diversifiëren en zich meer richten op E.U.
(hindernissen: taalbarrières en afstand).

In Canada zijn de provincies eigenaars van de natuurlijke rijkdommen op hun grondgebied.
Alberta is een heel rijke regio (het bezit 1/3e van de wereldreserves natuurlijke rijkdommen)
British Columbia streeft echt naar economische diversificatie: niet meer enkel naar de VS gericht,
maar steeds meer op de Stille Oceaan en China. In BC is er een grote Chinese invloed. Vancouver is
een echte hub naar China. Dit kan ook voor Belgische bedrijven een interessante springplank zijn
naar de Chinese markt.
Canada apprecieert trouwens sterk dat de prinselijke handelszending in oktober focust op de
Westkust.
British Columbia en Alberta zoeken economische partners in de E.U.
CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) tussen Canada en de EU moet nog
geratificeerd worden. Het grote knelpunt is het recht van de ondernemingen om de staten voor de
rechtbank te dagen en de open vraag of het akkoord enkel op Europees niveau of ook in alle
lidstaten moet geratificeerd worden.

Terrorismebestrijding
Canada onderging een schok met de recente aanslagen in Ottawa en Québec. Momenteel
behandelt het parlement wetsontwerp C51 met versterkte onderzoeksmogelijkheden en controles
door de overheidsdiensten en een verregaande integratie van de bevoegdheden (i.p.v. zoals eerder
versnipperd over verschillende departementen, waardoor er gaten waren in de screening), een
betere bescherming van informanten, mogelijkheid tot het ontnemen van de Canadese
nationaliteit, preventief verbod om aan boord van vluchten te gaan, …

Migratiebeleid
Canada is een sterk immigratieland – maar voert een zeer actief en selectief immigratiebeleid op
basis van punten (diploma, talenkennis, ….). De meeste migranten hebben vooraf al werk in
Canada; een peter moet zich garant stellen (ook financieel), er is een streng integratiebeleid. Er is
mogelijkheid tot gezinshereniging, maar de nieuwkomers vallen financieel ten laste van de
aanvrager tot hereniging; nieuwkomers kunnen niet onmiddellijk genieten van sociale steun. De
tewerkstellingsgraad van immigranten is veel hoger dan in België omdat veel immigranten bij
aankomst al werk hebben en het sociale systeem beperkter is. De meeste nieuwkomers willen zo
snel mogelijk geassimileerd worden in de maatschappij.
Canada stelt zich actief open op (bijvoorbeeld: groot talenaanbod aan officiële loketten).

Talen:
Volgens de Grondwet is Québec eentalig Frans; New Brunswick is tweetalig. Ottawa is officieel ook
eentalig (maar in de praktijk wordt veel vertaald).

Militair:
Het Canadese leger is niet zo groot, het land is sterk afhankelijk van de USA voor zijn verdediging.
Sommige delen van het grondgebied zijn moeilijk te verdedigen. Ook Canada moet een deel van
zijn militaire vliegtuigen vernieuwen. Bij de modelkeuze is er een grote USA invloed.

Mogelijke verplaatsing van de IPU sectie naar Canada:
Pas na de verkiezingen van oktober 2015, mogelijk in 2016.
Enkele mogelijke doelstellingen en studiethema’s, aanvullend bij de hierboven aangehaalde
thema’s:
Omgaan met de taaldiversiteit (zowel officiële talen als in de praktijk aanwezige talen)
Ontmoeten van burgemeesters (bijv. burgemeester Naheed Nenshi van Calgary)
Aquacultuur, media, cultuur, filmindustrie.

