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Crelan gelooft in de 

land- en 
tuinbouwsector 

 

Crelan is voor de 12de keer hoofdsponsor van 

Agribex 
 

 

Crelan is dé partner van de land- en tuinbouwsector. Dat was al zo bij de 

oprichting van het Landbouwkrediet in 1937 en dat is ook nu nog zo.  

 

De land- en tuinbouwsector staat voor heel wat uitdagingen en 

veranderingen die een aangepaste bedrijfsvoering vereisen. Crelan gelooft 

in de toekomst van deze belangrijke sector en wil met gespecialiseerde 

financiële producten en advies haar rol ten volle blijven opnemen. In dat 

kader is de bank ook voor de 12de keer op rij hoofdsponsor van de grootste 

professionele beurs voor landbouw en groenvoorziening in België, Agribex. 

 

Een sector met uitdagingen, maar ook met 

toekomst 
 
Gewijzigde regelgeving en gewijzigde marktomstandigheden vormen een uitdaging 

voor de land- en tuinbouwer. Een nieuw GLB-beleid, de aangepaste VLIF en ISA-

reglementering, de afschaffing van het melkquotum en de nakende afschaffing van 

het suikerbietenquotom, Natura 2000 - IHD en PAS, de aandacht voor vergroening 

en verduurzaming, de prijsvolatiliteit, het Rusland-embargo,… al deze factoren 

hebben een invloed op de bedrijfsvoering in de land-en tuinbouwsector. 

 

Een land-en tuinbouwer moet flexibel kunnen inspelen op deze omstandigheden en is 

zowel een technisch specialist als een ondernemer. Goed advies is daarbij belangrijk. 

 

Met gespecialiseerde financiële producten en advies wil Crelan de sector blijvend 

ondersteunen, maar ons engagement gaat ook verder. 
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Crelan, een geëngageerde bankier 
 

Luc Versele, CEO Crelan: “Crelan is al 78 jaar de bevoorrechte partner van de land- 

en tuinbouwsector, een sector die ons na aan het hart ligt en waar we volop in 

geloven. Als coöperatieve bank, ontstaan in en voor de sector, willen we dan ook de 

geëngageerde bankier voor de land- en tuinbouwers zijn en dat engagement beperkt 

zich niet tot financieel advies. Met de Crelan Agri Innovation Awards en met de 

Crelan Leerstoel voor innovatie in duurzame landbouw aan de UGent belonen en 

stimuleren we wetenschappelijk onderzoek in de sector. Daarnaast is Crelan ook 

nadrukkelijk aanwezig op heel wat landbouwbeurzen en –evenementen. Op die 

manier houden we voeling met de sector. Dat we als hoofdsponsor optreden voor 

Agribex, de grootste professionele beurs voor landbouw en groenvoorziening in 

België, is voor ons een evidentie. Wij wensen de organisatoren dan ook veel succes 

met deze nieuwe editie.” 

 

Crelan neemt intussen al voor de 12de keer haar rol als hoofdsponsor van Agribex op. 

In oktober 2013 hernieuwde de bank haar samenwerkingsovereenkomst met 

Fedagrim waardoor ze tot eind 2017 hoofdsponsor van Agribex is. 

 

 
Over Crelan 

Crelan is een coöperatieve Belgische bank die een beleid van gestage en duurzame groei voert. De bank 
heeft een ruim aanbod bank- en verzekeringsproducten voor de particulieren, de zelfstandigen, de 
ondernemers en de land-en tuinbouwers. De bank voert een gezond beleid, gesteund op de coöperatieve 
waarden: transparantie, duurzaamheid, vertrouwen en engagement. 
 
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 = 3.517 medewerkers, 778 kantoren, 1,3 miljoen klanten, 282.280 coöperanten. (cijfers op 
31/12/2014) 
 
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  

 


