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B R U S S E L ,  6  D E C E M B E R  2 0 1 3  

 

 

 

Internationaal Crelan Symposium 
en uitreiking Crelan Awards 2013 

op Agribex 
 

 

 

Ter gelegenheid van Agribex organiseerde Crelan in samenwerking met de 

Belgische Vereniging voor Landbouweconomie (BVLE) het internationaal 

symposium 'Ondernemen in de landbouw met kennis van zaken en gezond 

verstand'. Na het symposium reikte de bank ook de Crelan Awards 2013 uit 

aan 4 afgestudeerde studenten in de biowetenschappen en 4 afgestudeerde 

studenten in de bio-ingenieurswetenschappen met een bekroond eindwerk 

in de rurale economie. 

 

 

Crelan is voor de 11de keer op rij hoofdsponsor van Agribex  

 

Van 3 tot 8 december staat Brussels Expo volledig in het teken van Agribex 2013, dé 

internationale landbouwbeurs. Crelan is voor de elfde keer hoofdsponsor van dit 

belangrijke landbouwevenement. En dat is ook niet vreemd. 

 

Luc Versele, CEO Crelan: "Crelan is gegroeid in en uit de landbouwsector. Onze 

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

voor Landbouwkrediet. Sindsdien is de bank geëvolueerd van een overheidsinstelling 

naar een private coöperatieve bank met een ruim aanbod aan financiële producten 

voor iedereen en met een gespecialiseerd aanbod aan financiële producten voor de 

landbouwers. Met een marktaandeel van 30% in de landbouw en 35 000 landbouw-

klanten wil Crelan volop haar rol als financieel adviseur van de landbouwsector 

blijven opnemen. Onze aanwezigheid op de beurs als hoofdsponsor en als  

standhouder is een logisch gevolg hiervan." 
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Crelan Symposium 'Ondernemen in de landbouw met kennis 

van zaken en gezond verstand' 

 
Ter gelegenheid van Agribex 2013 organiseerde Crelan in samenwerking met de 

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

maal een internationaal symposium. Ditmaal had het symposium als titel 

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

 

Luc Versele, CEO van Crelan, opende het symposium en verwelkomde de meer dan 

500 aanwezigen. Vervolgens leidde Sabine Laruelle, minister van Middenstand, 

KMO's, Zelfstandigen en Landbouw het thema van de namiddag in. 

 

De drie hoofdsprekers van het symposium startten vanuit de vaststelling dat een 

land- en tuinbouwer de dag van vandaag opereert in een bijzonder complexe 

omgeving. Een modern landbouwbedrijf runnen, vraagt niet alleen beroepskennis 

maar ook een goed economisch en financieel inzicht en een goede kennis van de 

omgeving waarin het bedrijf actief is. De landbouwer heeft hierbij het advies van 

derden nodig om de juiste keuzes te maken voor de toekomst van het bedrijf. 

  

Guido Van Huylenbroeck, decaan van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van 

UGent en voorzitter van de BVLE, lichtte de functies en vaardigheden toe die van een 

land- en tuinbouwer gevraagd worden en schetste enkele belangrijke keuze-

problemen.  Een landbouwer moet niet alleen een vakman zijn, maar daarnaast ook 

een manager en een ondernemer.  'Doing the right things' en 'doing the things right' 

zijn hierbij essentieel. De bedrijfsleider maakt keuzes op strategisch, tactisch en 

operationeel niveau. 

 

Jos Verstegen, professor of entrepreneurship and society aan de Dronten University 

of applied sciences ging dieper in op de rol van de adviseur voor de land- en 

tuinbouw. Deze leeft zich in in de leefwereld van de klant, draagt soms oplossingen 

aan, maar is vaak ook een coach of procesbegeleider die durft te confronteren en 

verbindingen legt in de markt en maatschappij. 

 

Marianne Streel, bestuurder van Agricaisse, voorzitter van de Union des Agricultrices 

Wallonnes (UAW) en zelf bedrijfleidster, sloot het symposium af vanuit haar 

praktijkervaringen. Ze kwam terug op de hogere complexiteit van het beroep door de 

economische en politieke context en door de maatschappelijke verwachtingen 

tegenover de landbouw. Ze stond ook stil bij de verschillende adviesmogelijkheden 

waarop de land-en tuinbouwer een beroep kan doen. Dat advies is belangrijk, maar 

daarnaast moet de landbouwer ook meester blijven over zijn eigen beslissingen. Een 

goede kennis van het bedrijf en de omgeving en een kritische kijk blijven essentieel. 
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Crelan realiseert hogere kredietproductie in de landbouwsector 

 

Bij Crelan merken wij dat de kredietproductie nog steeds stijgt. Voor heel België 

stijgt de productie landbouwkredieten op jaarbasis bij de bank met  10,5 %*. Er 

wordt nog steeds veel geïnvesteerd in nieuw landbouwmaterieel, dat komt tot uiting 

in onze productiecijfers, maar dat zie je ook op Agribex: de interesse voor nieuwe 

machines blijft groot. Crelan blijft haar rol als financier van de lokale economie dus 

waarmaken. 

 
* productiecijfers op 31 oktober 2013 tegenover 31 oktober 2012 

 
 
Crelan Awards 2012-2013 

 

Na het symposium reikte 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 werd 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 stimuleren en honoreren." 

 

Winnaars Crelan Awards 2013 

 
Categorie master in de toegepaste bio-ingenieurswetenschappen,  

academiejaar 2011 - 2012 

 

Winnen een Crelan-Award en een geldbedrag van 1 250 euro: 

 François Cuisinier van de Haute Ecole Charlemagne, Institut Supérieur 

Industriel Agronomique de Huy Gembloux 

 Bram Agten van de Hogeschool Gent 
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Categorie master in de toegepaste bio-ingenieurswetenschappen,  

academiejaar 2012 - 2013 

 

Winnen een Crelan-Award en een geldbedrag van 1 250 euro: 

 Katrijn Ingels van de Hogeschool Gent 

 Quentin Archambeau van de Haute Ecole Charlemagne, Institut Supérieur 

Industriel Agronomique de Huy 

 

 

 

Categorie master in de bio-ingenieurswetenschappen,  

academiejaar 2011 - 2012 

 

Winnen een Crelan-Award en een geldbedrag van 1 750 euro: 

 Sophie Vandermeulen van de Faculté Gembloux Agro Bio Tech, Université 

de Liège 

 Martine Janssen van de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, Katholieke 

Universiteit Leuven 

 

 

Categorie master in de bio-ingenieurswetenschappen,  

academiejaar 2012 - 2013 

 

Winnen een Crelan-Award en een geldbedrag van 1 750 euro: 

 Benoît Dutordoir van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit 

van Gent 

 Patrice Crozilhac van de Faculté d'Ingénierie biologique, agronomique et 

environnementale, Université catholique de Louvain 

 

 

Winnaar BVLE-prijs voor het beste doctoraatswerk in de rurale economie 

 

Wint de BVLE-prijs voor het beste doctoraatswerk en een geldbedrag van  

2 500 euro: 

 Bart Van Der Straeten van de UGent. 

 

 

Meer info 
 

Meer informatie over het symposium en de winnaars en hun eindwerken vindt u op 

www.crelan.be. 
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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 
 
Conctact landbouwinformatie: 

 

Vincent Van Zande, marktmanager landbouw (Wallonië) 
Tel.: +32 (0) 558 71 77 of +32 (0) 472 96 96 50 
 
Stef Mertens, marktmanager landbouw (Vlaanderen) 
Tel.: +32 (0) 558 72 77 of +32 (0) 477 47 55 64 
 

 
press@crelan.be  

 
 

 


