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B R U S S E L ,  1 5  d e c e m b e r  2 0 1 6  

 

Luc Versele wordt voorzitter van 

de raad van bestuur van Crelan   

 

Philippe Voisin, huidig Chief Risk Officer, 

wordt vanaf 27 april 2017 de nieuwe CEO  

 

 

Luc Versele zal op de algemene vergadering van 27 april 2017 de 
fakkel van CEO van Crelan overdragen aan Philippe Voisin, de huidige 

Chief Risk Officer en lid van het Directiecomité van Crelan.  
 

De raad van bestuur van Crelan heeft vandaag, 15 december 2016, 

beslist om Luc Versele voor te dragen als voorzitter van de raad van 
bestuur.  

 
Na goedkeuring door de Nationale Bank van België krijgt Crelan dus 

een nieuwe voorzitter en een nieuwe CEO.  
 

 

Het zal in april 2017 exact 30 jaar geleden zijn dat Luc Versele zijn carrière bij Crelan 

begon, als adjunct-directeur-generaal van het toenmalige NILK, de voorganger van 

Crelan. Het zal ook exact 13 jaar geleden zijn dat hij CEO van de bank werd. 

Gedurende al die jaren heeft hij gezorgd voor continuïteit, degelijk bestuur en vooral 

voor een duurzame groei van de coöperatieve bank Crelan. Het was onder zijn beleid 

dat Europabank en Keytrade Bank de groep kwamen versterken, dat - in volle 

bankencrisis - de Kaupthing-klanten verwelkomd werden in de groep, dat Crelan 

Insurance geboren werd, dat Centea de Groep vervoegde en vervolgens gefusioneerd 

werd met Landbouwkrediet, dat de bank een nieuwe naam en een moderne look 

kreeg, dat CrelanCo de enige aandeelhouder werd en dat Crelan 100 % Belgisch en 

100% coöperatief verankerd werd. Een mooi hoofdstuk van de geschiedenis van de 

bank. 

 

In de periode van 30 jaar is het balanstotaal van Crelan gestegen van 2 miljard euro 

tot meer dan 20 miljard euro, het aantal coöperanten van 115.000 tot bijna 290.000, 

en het coöperatief kapitaal van 38,6 miljoen euro tot 837 miljoen euro.  

Crelan is uitgegroeid tot een vaste waarde in het Belgisch bankenlandschap en met 

haar uniek, Belgisch en coöperatief model, een interessante challenger van de grote 

banken, ook in de toekomst. 
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Het motto van Luc Versele is: “Wij zijn een coöperatieve bank ten dienste van al 

onze klanten en coöperanten, wij willen onze winst optimaliseren, niet 

maximaliseren”. Trouw aan deze uitspraak heeft hij de bank stevig overeind 

gehouden toen de stormen over de financiële wereld raasden.  

 

Het hoofdstuk is nog niet voltooid, want als voorzitter van de raad van bestuur zal 

Luc Versele niet meer aan het operationele stuur staan, maar, samen met de 

voltallige raad van bestuur, de strategische visie van de coöperatieve bank verder 

ontwikkelen.  

 

Luc Versele, CEO Crelan: “Ik ben vereerd dat de raad van bestuur me het 

vertrouwen schenkt om voorzitter van de raad van bestuur van Crelan te worden. De 

bank ligt me na aan het hart en ik zal deze opdracht dan ook met veel enthousiasme 

uitvoeren. Ik weet dat ik zal kunnen rekenen op een sterke directieploeg en op een 

zeer bekwame en gedreven CEO.  

 

Philippe Voisin is de geknipte opvolger. Met Philippe Voisin kiest de raad van bestuur 

voor verjonging, vernieuwing en voor soliditeit, het is een keuze voor duurzame 

groei. Met deze veranderingen zet de raad van bestuur verder volop in op ons 

coöperatief groeimodel, op een persoonlijk, verantwoord, verbonden en respectvol 

toekomstbeleid. Dat is waar ik verder wil voor gaan, in de laatste maanden als CEO 

en in mijn toekomstige functie als voorzitter van de raad van bestuur.  

 

Ik wil ook de huidige voorzitter van de raad van bestuur, Jean-Pierre Dubois, danken 

voor zijn jarenlange inzet en samenwerking en ik ben bijzonder verheugd dat hij, als 

voorzitter van de raad van bestuur van onze coöperatieve CrelanCo, mede het 

coöperatieve bankmodel in de komende jaren zal verdedigen en uitbouwen.” 

 

Philippe Voisin zal het toekomstplan van de bank, dat onlangs is aangekondigd en 

dat de solvabiliteit, de soliditeit en de rentabiliteit van de bank moet verzekeren, op 

een verantwoorde manier uitvoeren en de bank future proof maken. Luc Versele blijft 

eindverantwoordelijke van het toekomstplan tot 27 april en zal in zijn nieuwe functie 

van voorzitter van de raad van bestuur, de directie verder steunen in de uitvoering 

van dat plan. 

 

Philippe Voisin werd in 2012 Chief Risk Officer bij Crelan en is dus al vier jaar als 

directielid actief bij de bank. Hij kent het businessmodel en het groeipotentieel van 

de bank dus door en door. 

 

Philippe Voisin, bestuurder-directeur: “Ik dank de raad van bestuur voor het 

vertrouwen en ik aanvaard de opdracht van CEO van Crelan met veel overtuiging. Ik 

wil mij vol overgave wijden aan de ontwikkeling en de groei van Crelan en ik wil de 

uitdagingen aangaan die op onze sector en onze bank afkomen. Dat wil ik doen met 
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enthousiasme, vastberadenheid en in volle respect voor onze stakeholders. Ik geloof 

dat wij ons als coöperatieve bank kunnen onderscheiden van de andere banken en 

dat klanten bewust kiezen voor een bank die dichtbij en persoonlijk is en tegelijk 

moderne online diensten aanbiedt.  

 

Mijn dank gaat uit naar Luc Versele omdat hij onze bank groot gemaakt heeft. 

Dankzij zijn doorzettingsvermogen en strategische visie is Crelan vandaag een solide 

en duurzame coöperatieve bank. Ik ben dan ook verheugd dat Luc Versele de bank 

verder zal steunen als voorzitter van de raad van bestuur.” 

 

 

Philippe Voisin startte zijn carrière in 1990 bij Crédit Agricole France, waar hij eerst 

verantwoordelijk was voor de sectie ondernemingen, vervolgens commercieel manager 

werd, en daarna verantwoordelijke voor de opvolging van kredietrisico’s. In 2003 werd hij 

directeur Kredieten bij Crédit Agricole Leasing. In april 2007 werd hij benoemd tot Chief 

Risk Officer bij Cariparma, de Italiaanse dochteronderneming van Crédit Agricole. Drie jaar 

later volgde dan de benoeming tot gedelegeerd directeur-generaal van Cariparma.  

 

In september 2012 verhuisde Philippe Voisin naar België, waar hij benoemd werd tot 

bestuurder-directeur bij Crelan. Als trekker van het project Safe&Sound heeft hij ervoor 

gezorgd dat de veiligheid en de performantie bij Crelan verder verhoogd werden. Philippe 

Voisin heeft ook de leiding over het toekomstproject van de bank dat op gang getrokken 

werd en in de komende maanden verder uitgewerkt wordt.  

 

Philippe Voisin heeft dus een ruime bagage, een zeer brede algemene bancaire kennis en 

een doorgedreven kennis van risk management.  

 

Philippe Voisin 

 

 Geboren op 15 februari 1963 

 Woont in Brussel 

 Diploma’s:  

o master in publiek recht (DESS) aan de Université Paris 2 Panthéon Assas  

o master na master in privaatrecht (DEA), behaald aan de Université Paris 10 

 Ervaring: 

o 1990-2003: verantwoordelijke ondernemingen, commercieel manager en 

verantwoordelijke opvolging kredietrisico’s bij Crédit Agricole France 

o 2003: directeur Kredieten bij Crédit Agricole Leasing 

o 2007: Chief Risk Officer bij Cariparma, Italiaanse dochteronderneming van 

Crédit Agricole 

o 2009: adjunct-directeur-generaal van Cariparma 

o 2010: gedelegeerd directeur-generaal van Cariparma 

o 2012: Chief Risk Officer bij Crelan, trekker van het project Safe&Sound 

 

Luc Versele 

 

 Geboren op 8 november 1954 

 Woont in Sint-Martens-Latem 
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 Diploma’s: 

o Licentiaat Economische Wetenschappen, UGent 

o Speciaal Licentiaat Statistiek en Econometrie, UGent 

 Loopbaan: 

o 1978: assistent aan de UGent 

o 1983: adviseur bij de Studiedienst van het ministerie van Financiën  

o 1984 : regeringscommissaris van de minister van Financiën bij het Nationaal 

Instituut voor Landbouwkrediet (NILK, voorganger van Landbouwkrediet en 

Crelan) 

o 1987: adjunct-directeur-generaal bij het NILK 

o 1992: gedelegeerd bestuurder van de Federatie van de Kassen van het 

Landbouwkrediet 

o 1995: ondervoorzitter van het directiecomité van Landbouwkrediet 

o 2004: CEO Landbouwkrediet/Crelan 

 

 

 

Over Crelan 

Crelan is een 100% Belgische en coöperatieve bank met CrelanCo als sterke coöperatieve aandeelhouder. 

Crelan engageert zich tot een ander soort van bankieren. Verantwoord, verbonden, persoonlijk en respectvol 

zijn de waarden die we belangrijk vinden en waarvoor we willen staan. Dat doen we met lokaal verankerde 

kantoorhouders en met een ruim aanbod bank- en verzekeringsproducten voor de particulieren, de 

zelfstandigen, de ondernemers en de land- en tuinbouwers. Behoorlijk bankieren dat is ons motto, een bank 

zoals een bank hoort te zijn. 

www.crelan.be 

 

Over de Groep Crelan 

De Groep Crelan is samengesteld uit Crelan en haar dochters: Crelan Insurance en Europabank. 

Groep Crelan = 3.178 medewerkers, 674 kantoren, 1 miljoen klanten, 288.264 coöperanten. (cijfers op 

30/06/2016) 

 

Perscontact Crelan: 

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 

 

 

 

 

 

 


