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Ontmoeting tussen Senator Brigitte Grouwels, voorzitster van de IPU sectie
België-Canada, en de Canadese Senator Ghislain Maltais
Senator Maltais is in Brussel voor afspraken in het Europees Parlement. Hij vertegenwoordigt Canada
in de Raad van Europa (reist verder naar Straatsburg) en de OESO. Hij was in april in de drie Baltische
staten en in Hongarije (om het CETA-verdrag te verdedigen).
Senator Maltais kent Senator Tardiff (co-voorzitster van de sectie België-Canada) goed. Hij is lid van
de Senaatscommissie Langues officielles die zij voorzit; hijzelf is voorzitter van de Commissie
Agriculture et Forêts waarvan zij lid is.
Zoals vrijwel alle Canadezen is senator Maltais een groot voorstander van CETA. Ze zien het als een
grote opportuniteit: handel met een afzetmarkt van 500 miljoen mensen. Dit is goed voor de
Canadese landbouw (Canada voert vooral landbouwproducten uit; 2/3e van de landbouw is er
grootschalig, 1/3e kleinschalig).
Het grote probleem voor Canada is de kwaliteit van het Europese vlees: gebrek aan traceerbaarheid
van Europees vlees in bepaalde oud-Oostbloklanden en de hoge prijs van hoogkwalitatief Canadees
vlees voor Europese afnemers die goedkoper af zijn met het huidige Oost-Europese vlees. Senator
Maltais benadrukt dat met goed traceerbaar vlees de Europeanen via de Canadese markt ook China
zullen kunnen bevoorraden. Senator Grouwels onderstreept dat België een zeer performant systeem
van vleestracering heeft.
Senator Maltais stipt aan dat China erg ongerust is over zijn potentieel om zijn bevolking nog te
voeden: door eeuwenlange bebouwing is de grond uitgeput; de rijstoogst levert veel minder op dan
vroeger. Canada levert nu heel veel kalium aan China om de grond te verrijken.
Interbrew heeft een goede zet gedaan door Labat te kopen: zo krijgen ze toegang tot de VS-markt.
Canada zelf voert vooral hoogtechnologische producten in uit Europa.
Senator Maltais benadrukt hoeveel Europeanen en Belgen in Canada wonen. Zo telt Vancouver nu
300.000 Franstaligen (vroeger 30.000) door Europese immigratie. New Brunswick is een tweetalige
provincie, Quebec is eentalig Frans. Buiten Quebec zijn de Franstaligen erg verspreid, en niet
georganiseerd. Quebec verzet zich tegen de Carbon Tax in Canada, omdat het zelf al veel verder staat
hierin (op hetzelfde niveau als Californië).

Senator Grouwels bespreekt het voorstel van de sectie België-Canada om de Canadese leden uit te
nodigen voor een bezoek aan België in de herfst en een tegenbezoek aan Canada te organiseren in
de lente 2018. Zij benadrukt hoeveel punten beide landen gezamenlijk hebben, voor hoeveel
gelijkaardige uitdagingen ze staan, hoe nuttig het zou zijn good practices uit te wisselen.
Senator Maltais is zeer geïnteresseerd in een dergelijk bezoek. Familieleden (o.m. zijn vader) vochten
in Passchendaele en Zonnebeke – maar overleefden.
Senator Maltais zal dit voorstel nogmaals aankaarten bij Senator Tardiff. Hij suggereert dit bezoek te
combineren met een werkbezoek van de commissie Langues officielles aan België, wat meteen een
deel van de financiële vraag zou oplossen.
Mogelijke thema’s voor dit bezoek:
 Onderwijs – opleiden tot meertaligheid (liefst met contacten met kinderen/jongeren
daarover)
 culturele banden
 Economische waarden
 belang van openbaar vervoer / metrosystemen
 Nieuwe energiebronnen (hoe binnen 25 jaar enkel nog met hernieuwbare energie te werken)
 Migratie en immigratie.

