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Z.E. de Heer Olivier Nicoloff, ambassadeur van Canada in België
Brigitte Grouwels, voorzitster van de sectie
Stefaan Van Hecke, ondervoorzitter van de sectie
Caroline Cassart-Mailleux, lid
David Clarinval, lid
Sabien Lahay-Battheu, lid
Benoît Piedboeuf, lid
Ian Brown, van de Ambassade van Canada
Brigitte Henau, secretaris van de sectie

Ambassadeur Nicoloff stelt zich kort voor.
Hij is op post in Brussel sinds september
2016. Voordien was hij in de centrale
diensten in Ottawa verantwoordelijk voor
de politieke betrekkingen met 36
Europese landen en de E.U. zelf. Hij had
zelf al uitstekende ervaringen in zijn
eerdere contacten met België.
Ambassadeur Nicoloff is een groot
voorstander van parlementaire
diplomatie.

CETA komt uitgebreid ter sprake. Canada is er eensgezind positief over, net als over
vrijhandel in het algemeen. Canada betreurt het amalgaan tussen TTIP en CETA. Het
omgekeerde is waar: Canada wil precies het CETA-verdrag aangrijpen om een nieuw
referentiekader voor handelspraktijken uit te bouwen, dat rekening houdt met bijvoorbeeld
sociale bekommernissen, een meer rechtvaardige en onafhankelijke arbitrage. Het heeft
immers lessen getrokken uit het NAFTA-akkoord met de USA.
De aanwezige sectieleden onderstrepen het belang dat ook zij hechten aan CETA, en
waarderen ook het besef aan Canadese zijde dat er omzichtig omgesprongen moet worden
met arbitrage.
Naar aanleiding van de eedaflegging van de nieuwe Amerikaanse president Trump, schetst
Ambassadeur Nicoloff hoe belangrijk goede betrekkingen met de USA zijn voor Canada.
Chrystia Freeland, Canadees Minister van Handel, kreeg na de verkiezing van Donald
Trump tot president ook de portefeuille van Buitenlandse Zaken. Ze heeft zeer goede
betrekkingen met de omgeving van President Trump. Premier Justin Trudeau heeft in
Washington President Trump ontmoet. Die ontmoeting is goed verlopen. Negen miljoen US
jobs hangen trouwens af van de handel met Canada. Canada gaat akkoord met de USAvisie dat het NAFTA-akkoord heronderhandeld moet worden.
Verder komen na vragen of opmerkingen van sectieleden ook de vluchtelingencrisis en de
Canadese openheid voor migratie aan bod, net als de kwaliteit van het onderwijs in Canada,
de grote Canadese financiële investeringen in België (o.m. door pensioenfondsen), de
problematiek van het klimaat, Canadese projecten om de bestrijding van drugsdelicten om te
buigen van bestraffing naar verplichte behandeling van de gebruikers en het onderzoek naar
de mogelijkheid om marihuana uit het strafrecht te halen of de bijzondere band die Canada
zal behouden met het Verenigd Koninkrijk, ondanks de Brexit.
Voorzitster Grouwels herhaalt de uitnodiging van de sectie België-Canada aan de Canadese
parlementsleden om België te bezoeken (o.m. in het raam van CETA en de herdenkingen
rond de Eerste Wereldoorlog) en uit ook de bereidheid van de sectie om nadien een
tegenbezoek te verrichten.

