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RECENTE INVESTERINGEN IN CANADA
Warner Bros. InteractIve entertaInment
In november 2010 lanceerde Warner Brothers een moderne, 
interactieve animatiestudio voor spel en 3D in Montreal. WB 
Games Montreal zal zich richten op sociale en mobiele producten.

capcom InteractIve canada
In september 2010 vergrootte Capcom zijn aanwezigheid in 
Canada via Blue Castle Games in Vancouver, zodat het bedrijf 
behalve in Toronto ook een studio kon hebben aan de westkust 
van Canada.

pIxar anImatIon studIos
In april 2010 opende Pixar een nieuw satellietkantoor in 
Vancouver voor de productie van geanimeerde filmpjes met een 
duur van drie tot vijf minuten met karakters uit Pixar-Disney 
films als Cars en Toy Story. De belangrijkste reden dat Pixar voor 
Vancouver koos als Canadese basis voor hun bedrijf was de aan-
wezigheid van veel creatief talent.

dIgItal domaIn
Het bedrijf voor visuele-effecten Digital Domain, vierde in januari 2010  
de officiële opening van een studio met een oppervlakte van  
1860 m2 in Vancouver.

tHQ
In december 2009 werd Montreal de locatie voor een nieuwe 
THQ-studio voor de ontwikkeling van videogames. Het bedrijf 
verwacht dat het de grootste faciliteit zal worden van hun inter-
nationale studiosysteem. THQ Montreal is de tweede volledig 
operationele ontwikkelings- en productiestudio van het bedrijf 
in Canada.

uBIsoft entertaInment
Ubisoft Entertainment opende in december 2009 zijn vierde  
kantoor in Canada, een studio in Toronto met 800 medewerkers.  
De Franse ontwikkelaar en uitgever van games heeft ook  
studio’s in Montreal, Québec City en Vancouver, waar meer dan 
2300 mensen werken.

prIme focus fIlm vfx
In juni 2009 verhuisde Prime Focus Film VFX naar een nieuwe, 
ultramoderne faciliteit in Vancouver en werden 25 nieuwe mede-
werkers aangenomen, zodat het bedrijf de productiecapaciteit 
kon verviervoudigen.

* Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen in deze publicatie in Canadese dollar. 

BELANGRIJKE  
INTERNATIONALE  
INVESTEERDERS  
IN CANADA
•	Activision Blizzard

•	Autodesk

•	Capcom

•	Eidos Interactive  
(Square Enix)

•	EA (Electronic Arts)

•	Facebook

•	Gameloft

•	Google

•	Microsoft Game Studios

•	Radical Entertainment 
(Vivendi)

•	Relic Entertainment (THQ)

•	Tecmo Koei

•	Take-Two  
Interactive Software

•	THQ 

•	Ubisoft Entertainment 

•	Warner Bros.  
Interactive Entertainment

•	Prime Focus

TOONAANGEVENDE  
CANADESE BEDRIJVEN
•	Artifact Software

•	Behaviour Interactive

•	BioWare

•	Beenox

•	Big Blue Bubble

•	Digital Extremes

•	Fuel Industries

•	HB Studios

•	Other Ocean Interactive

•	Rainmaker Entertainment

•	Rockstar Toronto

•	Side Effects Software

•	Silicon Knights
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DIGITALE MEDIA
Canada staat echt aan de top als het gaat om digitale media. Acht van de beste 10 uitgevers1 van video-
games wereldwijd zijn in Canada gevestigd, evenals vele aansluitende multinationale interactieve  
mediatakken. Canada neemt wereldwijd de derde plaats in voor het ontwikkelen van videogames.

In totaal maken zo’n 3000 bedrijven deel uit van de Canadese interactieve mediasector en samen  
hebben ze meer dan 52.000 mensen in dienst. Het geschatte inkomen van interactieve digitale  
mediaprojecten in Canada is $3,8 miljard.

Digitale-mediabedrijven hebben vele goede redenen om zich in Canada te vestigen. Zoals in het tijdschrift Develop 
genoemd werd, biedt Canada een “uitstekende levenskwaliteit, een gezonde industrie met baanzekerheid, betaalbare en 
ruime huisvesting, vooruitstrevend denkende en toegankelijke onderwijssystemen, een kans om aan marktveroverend 
intellectueel eigendom te werken, en een uiterst creatieve onafhankelijke omgeving.”2

Jonge werknemers die de Canadese digitale mediamarkt betreden, zijn afgestudeerd aan scholen die een goede naam 
hebben in de bedrijfstak, zoals het Centrum voor digitale media (een samenwerking van de Universiteit van Brits-
Columbia, Simon Fraser Universiteit, Emily Carr Universiteit voor kunst en ontwerp en het Technologisch instituut van 
Brits-Columbia), in Brits-Columbia; de hogere beroepsscholen van Sheridan, Seneca en Centennial in Ontario; Cégep de 
Matane, Universiteit van Sherbrooke en Centrum NAD (Landelijk centrum voor animatie-ontwerp), in Québec; en Acadia 
Universiteit in Nova Scotia.

Het grote aanbod van talent, federaal onderzoek, belastingvoordeel voor ontwikkelingen en aanzienlijke hulp van de  
provinciale overheid, zorgen ervoor dat Canada een uitermate aantrekkelijk zakenmilieu biedt voor de digitale media.

1

Foto: LEGO Battles, Warner Brothers Games

1 Tijdschrift Develop november 2009.
2 Tijdschrift Develop november 2010.
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BEKROONDE GAMES
In Canada gevestigde digitale media-ontwikkelaars en -uitgevers hebben bekroonde games ontwikkeld 
voor alle besturingssystemen en in alle categorieën. Onder andere:

core console games
•	Prototype,  

Radical Entertainment/Activision

•	Dawn of War II,  
Relic Entertainment/THQ

•	Mass Effect 2, BioWare/EA

•	Assassin’s Creed II, Ubisoft

•	FIFA Soccer 10, EA

•	Duality ZF, Xona Games

•	Spider-Man: Shattered Dimensions, 
Beenox/Activision

•	Deus Ex, Eidos

•	Halo 3, 343 Industries/Microsoft

•	Castle of Magic, Gameloft

•	BioShock 2, Take-Two Interactive

casual games
•	Critter Crunch, Capybara Games

•	LEGO Battles, Hellbent Games

•	Ka-Glom, Magmic

•	The BIGS 2, Blue Castle Games

•	Need for Speed SHIFT, EA Mobile

•	Trainyard, Magicule

•	Super Monkey Ball,  
Other Ocean Interactive

•	Club Penguin, Disney Online Studios

•	Osmos, Hemisphere Games

•	Madden NFL, Koolhaus

educatIeve games 
•	Genomics Digital Lab,  

Spongelab Interactive

•	Robomath, Project Whitecard

•	2D and 3D e-learning software,  
Artifact Software

•	Young Thor, Frima

sImulatIe games
•	Centre for Marine Simulation

•	CFB Gagetown

•	Coole Immersive

•	Xpan Interactive

•	Xona Games

•	Rainmaker Entertainment 

Foto: Spider-Man: Shattered Dimensions: Beenox / Activision
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CONCURRENTIEVOORDEEL VAN CANADA

Voordeel:  
Zeer concurrerende salariskosten

Senior systeemontwerper
Senior systeemontwerpers bieden in alle programmeeraspec-
ten technische ondersteuning en begeleiding aan andere per-
soneelsleden binnen het bedrijf en tevens aan klanten. Ze zijn 
verantwoordelijk voor analyses van hoog niveau, het stellen 
van diagnoses en oplossen van problemen en kunnen, naast 
andere taken ook specificaties schrijven en helpen met de 
installatie en implementatie van applicaties. Ze hebben door-
gaans niet de verantwoordelijkheden van supervisors.

Het loon bestaat uit een vast salaris aangevuld met 
vergoedingen, bijvoorbeeld aanmoedigingspremies en 
prestatiebonussen.

Voordeel: 
Zeer concurrerende salariskosten

Project teamleider
Bedrijven die op zoek zijn naar personeel, hebben in Canada 
toegang tot zeer vakkundig en hoog opgeleid personeel. De 
salarissen en premies voor project-leiders, senior systeem-
ontwerpers en grafische ontwerpers zijn in Canadese steden 
lager dan in grote Europese en Amerikaanse steden.

Project teamleiders, die doorgaans ten minste vijf jaar rele-
vante ervaring hebben, zijn verantwoordelijk voor de ontwik-
keling en implementatie van bepaalde projecten; dit kunnen 
ook de technische specialisten zijn die gespecialiseerd zijn 
op een bepaald gebied, maar die geen toezichthoudend ver-
antwoordelijkheden hebben.

Het loon bestaat uit een vast salaris, aangevuld 
met vergoedingen als aanmoedigingspremies en 
prestatiebonussen.
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Bronnen: fDi Benchmark; Towers Watson, 2010/2011Global 50 
Remuneration Planning Report

Bronnen: fDi Benchmark; Towers Watson, 2010/2011Global 50 
Remuneration Planning Report

Project teamleider
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Voordeel:  
Zeer concurrerende salariskosten

Grafisch ontwerper
Grafisch ontwerpers zijn verantwoordelijk voor het produce-
ren van ontwerpen die een grote visuele indruk maken. Deze 
functie vereist een universiteitsgraad met ten minste een 
jaar werkervaring.

Het loon bestaat uit een vast salaris aangevuld met een 
vergoeding, bijvoorbeeld aanmoedigingspremies en 
prestatiebonussen.

Voordeel:  
Zeer concurrerende salariskosten

Senior websiteontwikkelaar
Senior websiteontwikkelaars/-bouwers zijn gespecialiseerd 
in het ontwikkelen van websites en brengen rapport uit aan 
een webmaster. Ze werken nauw samen met programmeurs 
aan technische integratie en hebben doorgaans een paar 
jaar ervaring met het bouwen van websites.

Het loon bestaat uit een vast salaris aangevuld met een 
vergoeding, bijvoorbeeld aanmoedigingspremies en 
prestatiebonussen.

Bronnen: fDi Benchmark; Towers Watson, 2010/2011Global 50 
Remuneration Planning Report

Bronnen: fDi Benchmark; Towers Watson, 2010/2011Global 50 
Remuneration Planning Report
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Voordeel:  
Lage opstartkosten voor bedrijven
De kosten om een bedrijf op te zetten in Canada zijn erg 
concurrerend - ongeveer half zo hoog als in Europese en 
Amerikaanse steden en veel minder dan in Aziatische steden. 

Dit diagram toont de officiële totale kosten van de beno-
digde procedures voor het opzetten van een bedrijf. De 
schaal van 0 tot 8 geeft de opstartkosten als een per-
centage van inkomen per hoofd van de bevolking.

Voordeel:  
Vereenvoudigde bedrijfsregistratie
In Canada hoeven investeerders maar één procedure te vol-
gen om een bedrijf te registreren: ze selecteren eenvoudig-
weg de juiste federale of provinciale autoriteit en registreren 
hun bedrijf door de juiste formulieren in te vullen en de ver-
plichte kosten te betalen. Zodra het bedrijf een wettelijke 
status heeft, kan het overleggen met plaatselijke autoritei-
ten en met toezichthouders voor de bedrijfssector, belastin-
gen en arbeid.

Bronnen: fDi Benchmark; World Bank, Doing Business 2010

Bronnen: fDi Benchmark; World Bank, Doing Business 2010

Senior websiteontwikkelaar Aantal benodigde procedures voor het aanmelden  
van een bedrijf

Grafisch ontwerper Opstartkosten voor een bedrijf
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BRITS-COLUMBIA
Met meer dan 1000 bedrijven die samen werkgelegenheid bieden aan 
ongeveer 16.000 personeelsleden, met opbrengsten van meer dan  
$2 miljard per jaar, behoort de digitale media en gamessector van Brits-
Columbia tot de best-presterende clusters ter wereld. Deze provincie kent 
het grootste aantal bedrijven voor interactieve games, en is tevens de derde 
grootste film- en televisie-industrie van Noord-Amerika. Brits-Columbia 
biedt ook aantrekkelijke belastingaftrekposten voor de digitale media industrie.

Het goede educatieve systeem van Vancouver richt zich op de interactieve 
digitale media industrie. Bijvoorbeeld de Filmschool in Vancouver, het 
Centrum voor digitale media, Emily Carr Universiteit voor kunst en ontwerp, 
Simon Fraser Universiteit en de Universiteit van Brits-Columbia.

Vancouver is een centrum van ultramoderne interactieve digitale-
mediabedrijven waaronder toonaangevende videogame ontwikkelaars 
EA (Electronic Arts), Radical Entertainment (Activision Blizzard) en Relic 
Entertainment (THQ). Als onderdeel van het digitale ecosysteem, bevindt 
het hoofdkantoor van de nationale Graphics Animation and New Media 
(GRAND) zich in Vancouver.

ALBeRTA
Naar schatting zijn er 300 interactieve digitale-mediabedrijven in Alberta. In 
edmonton zijn verscheidene toonaangevende gameontwikkelaars te vinden, 
waaronder BioWare (Electronic Arts), een wereldberoemd bedrijf voor elektron-
isch amusement, en XGen Studios, een ontwikkelaar en uitgever van games.

Bedrijven en onderzoeksinstituten in Alberta hebben ook hun deskun-
digheid bewezen in de ontwikkeling van serieuze games. Ondersteuning 
voor de bedrijfstak wordt geleverd door het Fonds voor uitvindingen van de 
provincie Alberta en het Vergoedingsprogramma voor innovatie van Alberta. 

MAnITOBA
Manitoba is een steeds groeiend digitaal media cluster, met naar schat-
ting 125 bedrijven die zich bezighouden met interactieve digitale media en 
games. De provincie biedt een belastingkorting voor interactieve digitale 
media (gelijk aan een belastingteruggave van 40 procent) op toegestane 
onkosten voor de productie van digitale media-projecten. 

Winnipeg biedt onderdak aan onder meer bedrijven als Fortune Cat Games 
Studio, Prime Focus (voorheen Frantic Films) en Project Whitecard, ontwik-
kelaar van Project Moonwalk. De bedrijfstak wordt ondersteund door toon-
aangevende educatieve programma’s aan de Universiteit van Manitoba en Red 
River hogeschool.

PRInS eDWARDeILAnD
Prins Edwardeiland (P.E.I.) is een opkomende ontwikkelingslocatie voor games wat voor een groot gedeelte 
te danken is aan Gameplan, de economische ontwikkelingsstrategie van de provinciale overheid. De provin-
cie biedt belastingvoordelen voor ontwikkelaars en een aantrekkelijke arbeidskorting. P.E.I. heeft recentelijk 
ook nog nieuwe postsecundaire cursusprogramma’s samengesteld, om te helpen bij de toekomstige vraag 
naar vakkundige medewerkers in deze bedrijfstak.

De game-industrie van P.E.I. is behoorlijk gegroeid en omvat nu bedrijven als Other Ocean Interactive, Bight 
Games, Telos Productions en Longtail Studios. De provincie biedt ook onderdak aan GameGarage, een 
zomer incubatorprogramma voor recent afgestudeerde computerwetenschappers.
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OnTARIO
De interactieve digitale media-industrie in Ontario genereert jaarlijks 
opbrengsten van meer dan $1 miljard, met meer dan 1000 bedrijven en 
16.000 medewerkers. De R&D belastingvoordelen en digitale media-
stimulansen in Ontario, kunnen de kosten van een bedrijf met meer dan  
60 procent verminderen. Met ruim 124 educatieve programma’s betreffende 
digitale games die worden geboden door instellingen van wereldklasse, 
zoals de hogescholen Sheridan en Seneca, Animatieschool Max the Mutt en 
de Universiteit van Toronto, is Ontario wereldwijd bekend voor zijn kunsten-
aars, ontwerpers, animatoren en programmeurs.

Toronto heeft investeringen van internationale bedrijven aangetrok-
ken, zoals Capcom, Corus Amusement, Facebook, Side Effects Software, 
Starz Animation, Tecmo-Koei en Ubisoft. Het is niet verwonderlijk dat 
de topbedrijven geïnteresseerd zijn in Toronto, aangezien het de stad is 
met wereldwijd het laagste risico voor werkgevers gebaseerd op perso-
neelswerving, dienstbetrekking en overplaatsingen1 naar andere steden. 
Toronto komt voor in de top vijf van steden met buitenlandse investeringen 
voor creatieve bedrijfstakken, na Los Angeles en New York. Het creatieve 
ecosysteem en de levendig artistieke cultuur van de stad zijn jaarlijks zicht-
baar tijdens het Internationale filmfestival van Toronto.

Ottawa is een thuishaven voor de bekroonde bedrijven PlayBrains, Magmic 
en Fuel Industries. Digital Extremes, Google en Silicon Knights bevinden 
zich in de Golden Horseshoe regio in Ontario.

QUéBeC
Québec is hard op weg om een van de aantrekkelijkste plaatsen ter wereld te 
worden voor interactieve digitale-mediabedrijven. Meer dan 500 bedrijven zijn 
actief in de bedrijfstak en samen hebben ze meer dan 12.000 medewerkers in 
dienst. Dit aantal is inclusief de ruim 5000 mensen die werkzaam zijn bij vid-
eogamebedrijven als Ubisoft, Eidos Interactive, EA (Electronic Arts), Activision 
en THQ, alle gevestigd in Montreal. Ook Autodesk, Hybride en Toon Boom 
Animation zijn in Montreal gevestigd In Québec City bevinden zich success-
volle studio’s als Behaviour, Sarbakan, Frima Studio en TransGaming.

De provincie biedt een variatie aan ondersteunende programma’s en aftrek-
posten voor film-, TV- en multimedia producties, inclusief cursusassistentie 
voor werknemers. Cursuscentra van McGill Universiteit, de Universiteit van 
Montreal, het NAD centrum (Nationaal animatie- en ontwerpcentrum), INIS 
(Nationaal instituut voor beeld en geluid) en 3vis leveren goed gekwalificeerde 
afgestudeerden aan deze groeiende bedrijfstak.

nOVA SCOTIA
Nova Scotia biedt grote investeringsfaciliteiten aan digitale-mediabedrijven 
met zijn belastingaftrek voor digitale media. Deze heffingskorting wordt 
toegepast op kosten die direct verbonden zijn met de ontwikkeling van inter-
actieve digitale mediaproducten. In Halifax is een aantal toonaangevende 
gamebedrijven gevestigd, waaronder HB Studios, dat is gespecialiseerd in 
de creatie van spectaculaire en uitdagende computer- en console videogames, 
en Huminah Huminah Interactive, dat gespecialiseerd is in Flash en 3D 
casual games.

1 Bron: Aon Consulting’s People Risk Index
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Voordeel:  
Infrastructuur van wereldklasse
Canada’s moderne infrastructuur van wereldklasse biedt 
een goede ondersteuning voor de economische groei van 
steden en gemeenschappen. Canadese wegen, bruggen, 
sporen, havens en vliegvelden zijn goed bereikbaar, goed 
gebouwd, goed onderhouden en veilig.

Dit diagram beoordeelt de kwaliteit van de infrastruc-
tuur over het algemeen, zoals vervoer, telefonie en 
energie. een beoordeling van 0 geeft aan dat de infra-
structuur “uitermate onderontwikkeld” is, terwijl een 
beoordeling van 7 aangeeft dat de infrastructuur “goed 
ontwikkeld” is.

Bronnen: fDi Benchmark; World Economic Forum,  
Global Competitiveness Report (2010/11)
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Voordeel: 
Lage vennootschapsbelasting
De Canadese tarieven voor vennootschapsbelasting zijn in 
2011 verminderd en het gecombineerde federale en provin-
ciale tarief voor vennootschapsbelasting is verlaagd naar 
27,6 procent. 

Voordeel: 
Buitengewone levenskwaliteit voor een betaalbare prijs
In vergelijking met Aziatische, Europese en Amerikaanse steden, bieden Canadese steden een hoge levenskwaliteit voor een 
betaalbare prijs. In 2011 werd Vancouver door de Economist Intelligence Unit uitgeroepen als de stad met de hoogste levenskwa-
liteit ter wereld, terwijl Toronto en Calgary ook in de top 10 voorkwamen

Het volgende diagram beoordeelt de factoren voor leef-
baarheid. new York City is het uitgangspunt, met een 
weging van 100.

Bronnen: fDi Benchmark; fDi informatie is gebaseerd op gegevens 
van de Financial Times Ltd.

Index van kosten voor levensonderhoud

Bronnen: fDi Benchmark; fDi informatie is gebaseerd op gegevens 
van de Financial Times Ltd.

Leefbaarheidsindex

Het volgende overzicht beoordeelt verschillende  
kosten van levensonderhoud, inclusief huisvesting. 
new York City is het uitgangspunt, met een weging van 100.
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Tarief voor vennootschapsbelasting in  
G7-landen van laag naar hoog*

2011

1. Verenigd Koninkrijk 27,0%

2. Canada 27,6%

3. Duitsland 30,2%

4. Italië 31,4%

5. Frankrijk 34,4%

6. Verenigde Staten 39,2%

7. Japan 39,5%
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Voordeel:  
Lage sociale lasten
Canadese werknemers hebben een zeer goede sociale 
zekerheid, maar dat vertaalt zich niet in buitensporige kos-
ten voor werkgevers. In Canada zijn de door werkgevers 
betaalde sociale lasten doorgaans lager dan in de Verenigde 
Staten en in Europese landen.

Dit diagram toont de werkgeversbijdragen aan sociale 
premies voor medewerkers, uitgedrukt als een percen-
tage van personeelssalarissen.

Bronnen: fDi Benchmark; Deloitte International, International Tax 
and Business Guide (Oct. 2009); Towers Watson, 2009/2010 Global 50  
Remuneration Planning report; PricewaterhouseCoopers, global tax  sum-
maries (Oct. 2009); fDi informatie is gebaseerd op gegevens van Towers 
Watson (Aug. 2010); fDi informatie is gebaseerd op gegevens van de 
Internationale associatie voor sociale voorzieningen (ISSA; Aug. 2010)
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Canadese productiepremies voor digitale media en animatie 

PROVInCIe PROGRAMMA BeSCHRIJVInG

Brits-Columbia

Heffingskorting voor interactieve digitale media

17,5% van in aanmerking komende 
arbeidskosten die direct toegeschreven 
kunnen worden aan activiteiten voor inter-
actieve digitale media en die plaatsvonden 
na 31 augustus 2010

Heffingskorting durfkapitaal  
(durfkapitaal nieuwe media)

Bedrijven met durfkapitaal: niet terug te 
ontvangen 30% heffingskorting voor inves-
teringen in bedrijven die in aanmerking 
komen, zonder jaarlijkse limiet op krediet

Personen: terug te ontvangen 30% hef-
fingskorting voor investeringen in bedrij-
ven die in aanmerking komen (maximaal: 
$60.000 heffingskorting per belastingjaar)

Heffingskorting voor digitale  
animatie of visuele effecten

17,5% van in aanmerking komende 
arbeidskosten die direct toe te schrijven  
zijn aan activiteiten betreffende  
digitale animatie of visuele effecten  
(geen maximum)

Manitoba Heffingskorting voor interactieve digitale media

40% terug te ontvangen heffingskorting 
voor in aanmerking komende arbeids-
kosten in Manitoba, tot een maximum  
van $500.000

nova Scotia Heffingskorting digitale media

Heffingskorting gelijk aan of minder dan:

•	 50% van in aanmerking komende 
arbeidskosten in Nova Scotia

of

•	 25% van de totaal gemaakte onkosten 
in Nova Scotia 

Plus: 10% regionale bonus op in aanmer-
king komende arbeidskosten voor pro-
ducties die buiten Halifax en omringende 
gebieden ontwikkeld zijn

Ontario

Heffingskorting voor interactieve digitale  
media in Ontario

•	 “Niet-gespecificeerde” interactieve 
digitale media producten: 40% van in 
aanmerking komende arbeidskosten 
in Ontario (geen maximum) en in 
aanmerking komende marketing- en 
distributiekosten (maximum $100.000 
per in aanmerking komend product)

•	 “Gespecificeerde producten” (betaling 
per service): 35% van in aanmerking 
komende arbeidskosten in Ontario 
(geen maximum)

Heffingskorting voor computeranimatie en bijzondere 
effecten in Ontario

20% van in aanmerking komende arbeids-
kosten in Ontario (geen maximum)

Prins edwardeiland Arbeidskorting voor innovatie en ontwikkeling
37,5% van in aanmerking komende 
arbeidskosten in P.E.I.

11



Canadese productiepremies voor digitale media en animatie (continued)

PROVInCIe PROGRAMMA BeSCHRIJVInG 

Québec

Heffingskorting voor productie van multimedia titels

Titels categorie 1 (commerciële titels 
gericht op een breed publiek): 30% van 
in aanmerking komende arbeidskosten + 
bonus voor versie in de Franse taal: 7,5% 
van in aanmerking komende arbeid

Titels categorie 2 (andere multime-
dia titels): 26,25% van in aanmerking 
komende arbeidskosten

Gespecialiseerde bedrijven (korting is 
gebaseerd op de in aanmerking komende 
bedrijfskosten van het bedrijf, niet de in 
aanmerking komende arbeidskosten van 
de productie): indien volgens het certifi-
caat minimaal 75% van de in aanmerking 
komende geproduceerde multimedia 
titels, titels van categorie 1 zijn, of indien 
minimaal 75% van de bruto-opbrengsten 
uit titels van categorie 1 kwam: 30% van 
in aanmerking komende arbeidskosten 
van bedrijf

+ bonus voor versie in de Franse taal: 
7,5% van in aanmerking komende 
arbeidskosten van bedrijf

Overig: 26,25% van in aanmerking 
komende arbeidskosten van bedrijf

Heffingskorting op computeranimatie en digitale  
speciale effecten

Heffingskorting voor film- en televisiepro-
ductie in Québec: 10% van in aanmerking 
komende arbeidskosten Québec  
(maximaal 5% van productiekosten).

Voor heffingskorting op productiediensten 
in Québec: 20% van de “in aanmerking 
komende arbeidskosten in Québec.”

Bron: The Big Table: Digital Media and Animation Incentives in Canada (2010), PriceWaterhouseCoopers
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Online-game design centrum

KOSTenFACTOR GeBRUIKSHOeVeeLHeDen/- 
MATen

Faciliteit in eigen bezit Vierkante meter

Totale bezetting  
(in gehuurd stadskantoor) 800 m²

TYPe MeDeWeRKeR PROFIeL  
PeRSOnenAAnTAL

Algemeen management

Manager bedrijfseenheid 1

Projectmanager 2

Financiën

Accountant 1

Marketing

Marketingexecutive 3

Marketingmanager 1

Marketingassistent  
producten 3

Marketingexecutive  
producten 2

Verkopen

Verkoopanalist 2

Verkoopexecutive 4

Senior verkoopexecutive 2

Senior verkoopmanager 1

Informatietechnologie

Senior ontwerper 2

Senior programmeur 2

Senior webdeveloper 2

VERGELIJKINGEN INVESTERINGSLOCATIE
De tabellen en diagrammen op de voorgaande pagina’s zijn gegenereerd door fDi Benchmark, een dienst van de Financial Times Ltd.  
(www.fdibenchmark.com). Deze zoekmachine gaat te werk op door het bedrijfsleven erkende databases en locatiebeoordelin-
gen, om voor specifieke sectoren en investeringsprojecten de aantrekkelijkheid van landen, staten/provincies en steden over de 
hele wereld te bepalen

De volgende Canadese en buitenlandse steden zijn geselecteerd voor vergelijkingen en zijn locaties met een aanzienlijk  
cluster van bedrijven die zich bezig houden met digitale media: Austin, Charlottetown, edmonton, Halifax, Londen, Los Angeles, 
Montreal, new York City, Ottawa, Parijs, Québec, Sao Paulo, Seattle, Shanghai, Tokio, Toronto, Vancouver en Winnipeg.

Het volgende bedrijfsprofiel is dat van een online gamestudio met 40 medewerkers gevestigd in een kantoor in de binnenstad.

OVeRZICHT WeGInGSMODeL WeGInG

Aanwezigheid van een  
industrieel cluster 45%

Beschikbaarheid en kwaliteit  
van arbeidskrachten 30%

Algemeen zakenmilieu 10%

Infrastructuur en bereikbaarheid 10%

Leefmilieu 5%

Kwaliteitsmodel karakteristieken / Gewogen

5

10

10

30

45

TYPe MeDeWeRKeR (vervolg) PROFIeL  
PeRSOnenAAnTAL

Software programmeur 2

Systeemontwerper 2

Webontwikkelaar 6

Bedrijfsleider  
websiteontwikkeling 1

Administratie

Secretaresse 1

Totaal personeel 40



CONCURRENTIEVOORDEEL VAN CANADA

Canada biedt vele voordelen en ongeëvenaard potentieel:  
hier kunnen bedrijven op internationaal niveau uitblinken. 

een Hoog opgeleId arBeIdspotentIeel
De Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) heeft een 
ranglijst samengesteld voor prestaties in het hoger onderwijs en Canada staat op de 
tweede plaats. (Bron: IMD, World Competitiveness Yearbook 2010)

een gastvrIJe BedrIJfsomgevIng 
Canada is volgens een beoordeling van de G7-landen door de Economist Intelligence 
Unit het beste land om de komende vijf jaar zaken in te doen. (Bron: Economist Intelligence 
Unit, Business Environment Ranking, March 2011)

een sterKe economIe
De economie van Canada maakte sinds het derde kwartaal van 2009, zes achtereenvol-
gende kwartalen van groei door en het banen- en productieverlies dat tijdens de inter-
nationale economische crisis was ontstaan, is nu geheel hersteld. (Bron: Department of 
Finance Canada, Budget 2011)

fInancIËle staBIlIteIt 
In de afgelopen drie jaar is het bankwezen van Canada door het Economisch 
Wereldforum herhaaldelijk uitgeroepen tot het meest stabiele ter wereld.

lage BelastIngtarIeven
De belastingtarieven voor nieuwe bedrijfsinvesteringen zijn in Canada veel lager dan in 
andere G7-landen, terwijl de tarieven voor vennootschapsbelasting tot de laagste van 
de G7 behoren. (Bron: Department of Finance Canada, 2010)

WetenscHappelIJK onderZoeK en experImentele ontWIKKelIng 
Canada heeft een zeer genereus programma voor wetenschappelijk onderzoek en 
experimentele ontwikkeling (SR & ED) en de kosten voor sectoren die door R&D wor-
den aangedreven zijn het laagst van de G7. (Bronnen: KPMG, Concurrerende Alternatieven 
2010; OESO)

nafta
Vanwege Canada’s deelname aan de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst 
(NAFTA) hebben investeerders toegang tot meer dan 448 miljoen Noord-Amerikaanse 
consumenten met een gecombineerd BNP van meer dan US$16,3 biljoen. (Bron: World 
Bank, World Development Indicators Database, 2010)

een geWeldIge leef- en WerKomgevIng
Universiteiten van wereldniveau; een alom geprezen systeem voor gezondheidszorg, 
schone, vriendelijke steden en spectaculaire landschappen maken Canada tot een 
geweldige plaats om te investeren, werken, wonen en om een familie groot te bren-
gen. (Bronnen: United Nations Development Programme, Human Development Report 2010; 
Economist Intelligence Unit, Global Liveability Report 2010)
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