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Crelan engageert zich in de land- 
en tuinbouwsector 
 

Ook in de komende jaren blijft Crelan hoofd-

sponsor van Agribex. 
 

Tijdens Agribex 2013 organiseert Crelan voor de 

derde maal een internationaal symposium en reikt 

ze opnieuw Crelan Awards uit. 
 

 

Sinds haar ontstaan in 1937, toen nog als Nationaal Instituut voor 

Landbouwkrediet, heeft Crelan een mooi groeiparcours afgelegd en een 

sterke expertise uitgebouwd als financieel adviseur van de land- en 

tuinbouwers. Vandaag is Crelan een middelgrote bank met 820 kantoren en 

937 000 klanten. In de landbouw heeft Crelan een belangrijk marktaandeel 

van meer dan 30%. 

 

Deze sterke verbondenheid met de landbouwsector komt ook tot uiting in 

een aantal duurzame engagementen van de bank binnen deze sector.  

 

Zo hernieuwde de bank vandaag haar samenwerking met Fedagrim en blijft 

ze ook voor de komende jaren hoofdsponsor van Agribex. Ter gelegenheid 

van Agribex 2013 organiseert Crelan voor de derde maal een internationaal 

symposium en reikt ze opnieuw Crelan Awards uit aan masters in de 

biowetenschappen en masters in de bio-ingenieurswetenschappen met een 

bekroond eindwerk in de rurale economie. 

 

 

Een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst 

 

Tijdens een persconferentie in de hoofdzetel van Crelan ondertekenden Jan Packo, 

voorzitter van Fedagrim en Luc Versele, CEO van Crelan vandaag een hernieuwde 

samenwerkingsovereenkomst die loopt tot eind 2017. Hiermee engageert de bank 

zich om ook in de komende jaren als hoofdsponsor van het Internationaal Salon voor 

Akkerbouw, Veeteelt, Tuin en Groene Zones - Agribex- op te treden. 
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Luc Versele, CEO Crelan: "Crelan is gegroeid in en uit de landbouwsector. Onze 

geschiedenis gaat terug tot 1937 met de oprichting van het Nationaal Instituut voor 

Landbouwkrediet. Al sinds de jaren zestig zijn de coöperatieve Kassen Lanbokas en 

Agricaisse - met wortels in de landbouw en in de landbouworganisaties - 

vertegenwoordigd in de structuren van onze bank. Sindsdien hebben we een sterke 

expertise opgebouwd als financieel adviseur van de land- en tuinbouwers. Dit jaar is 

Crelan voor de elfde keer op rij hoofdsponsor van Agribex en dat engagement willen 

we ook verderzetten. Ik ben dan ook vereerd dat ik vandaag opnieuw een 

samenwerkingsovereenkomst kan ondertekenen met Fedagrim waarbij Crelan zich 

verbindt als hoofdsponsor van Agribex voor de komende jaren. Voor ons is dit een 

uiting van ons geloof in de toekomst en de sterkte van een sector en een beurs die 

ons zo na aan het hart liggen." 

 

Crelan Symposium 'Ondernemen in de landbouw met kennis 

van zaken en gezond verstand' 

 

Ter gelegenheid van Agribex 2013 organiseert Crelan in samenwerking met de 

Belgische Vereniging voor Landbouweconomie (BVLE) op 6 december voor de derde 

maal een internationaal symposium. Ditmaal heeft het symposium als titel 

'Ondernemen in de landbouw met kennis van zaken en gezond verstand'. 

 

Landbouwers zijn de dag van vandaag echte managers die hun bedrijf runnen met de 

nieuwste technieken. Daar komt niet alleen praktische beroepskennis bij kijken maar 

ook een goed economisch en financieel inzicht zijn hierbij essentieel. De landbouwer-

ondernemer zal de raad van derden nodig hebben om de keuzes te maken die het 

voortbestaan en de groei van zijn bedrijf verzekeren. Het Crelan Symposium zoomt 

in op deze problematiek en tracht enkele praktijkgerichte oplossingen aan te bieden. 

 

 

Het symposium wordt geopend door Luc Versele, CEO van Crelan. Sabine Laruelle, 

minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw leidt het thema van de 

namiddag in. Zij wordt gevolgd door drie prominente sprekers die dieper ingaan op 

het ondernemerschap in de land- en tuinbouwsector: 

• Guido Van Huylenbroeck, decaan faculteit bio-ingenieurswetenschappen 

UGent, voorzitter van de BVLE; 

• Jos Verstegen, professor of entrepreneurship and society, Dronten University 

of applied sciences; 

• Marianne Streel, bestuurder van Agricaisse en voorzitter van de Union des 

Agricultrices Wallonnes (UAW).  
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Crelan Awards 2012-2013 

 

Na het symposium reikt Crelan de Crelan Awards uit. Deze awards bekronen de acht 

beste eindwerken in het domein van de rurale economie van masters in de 

biowetenschappen en masters in de bio-ingenieurswetenschappen die de voorbije 

twee jaar zijn afgestudeerd. Er wordt een Award uitgereikt per academiejaar en per 

taalgroep. 

 

De winnaars krijgen naast de trofee ook een geldbedrag van 1 250 euro (voor de 

masters in de biowetenschappen) of 1 750 euro (voor de masters in de bio-

ingenieurswetenschappen) en hun eindwerk wordt gepubliceerd op de website van 

Crelan. Ook de faculteit of de hogeschool van de winnaars kan rekenen op eenzelfde 

geldbedrag.  

 

Crelan schenkt ten slotte ook een bedrag van 2 500 euro voor de BVLE-prijs ter 

bekroning van het beste doctoraatswerk in de rurale economie. 

 

 

Luc Versele: "Crelan is een coöperatieve bank en we willen ons coöperatief 

gedachtegoed ook echt uitdragen. Wij engageren ons dan ook duurzaam in  

de land- en tuinbouwsector. Met de organisatie van het Crelan Symposium en de 

uitreiking van de Crelan Awards willen we het wetenschappelijk onderzoek in de 

sector ondersteunen." 
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Praktisch 
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Over Crelan 

Crelan is een Belgische bank met een ruim aanbod bank- en verzekeringsproducten voor de 
particulieren, de zelfstandigen, de ondernemers en de land-en tuinbouwers. Vanuit haar 
coöperatieve waarden schenkt de bank veel aandacht aan een duurzaam beleid met 
transparante producten en aan een nauw persoonlijk contact met de klanten. Twee sterke 
aandeelhouders steunen Crelan bij de realisatie van haar ambities: enerzijds de Belgische 
coöperatieve Kassen, Lanbokas en Agricaisse (50%), en anderzijds het Franse Crédit Agricole 
(50%), met de Regionale Kassen Crédit Agricole Nord de France en Crédit Agricole Nord Est en 
Crédit Agricole SA.  
 
www.crelan.be 

 

Over de Groep Crelan 

De groep Crelan is samengesteld uit Crelan en haar dochters: Crelan Insurance, de nichebank 
Europabank en de onlinebank Keytrade Bank. 
Groep Crelan = 3.791 medewerkers, 864 kantoren, 1.221.020 klanten, 251.324 coöperatoren. 
 
Perscontact: 

Isabelle D’haeninck, directeur Institutionele en Interne Communicatie, Crelan 
Tel.: + 32 (0) 2 558 72 75 of + 32 (0) 473 62 62 42 
 
Leo De Roeck, Sr. Communicatie-adviseur, Crelan 
Tel.: + 32 (0) 3 247 15 85 of + 32 (0) 499 96 52 81 
 
press@crelan.be  

 

 

 


