
De balans van 2004
Alles goed gewogen



inhoudstafel

B o o d s c h a p  v a n  d e  Vo o r z i t t e r 6

J a a r o v e r z i c h t  i n  c i j f e r s 8

J a a r o v e r z i c h t  i n  b e e l d 1 0

D i r e c t i e c o m i t é  e n  o r g a n o g r a m 1 2

B e s t u u r s v e r s l a g 1 5

D e  r e t a i l b a n k 2 9

D e  b a n k  v o o r  l a n d -  e n  t u i n b o u w e r s 3 5

D e  b a n k  v o o r  p r o f e s s i o n e l e n    4 1

E u r o p a b a n k    4 5

D e  f i n a n c i ë l e  b a n k     4 9

R i s i c o b e l e i d     5 3

O p e r a t i o n s  &  I n f o r m a t i o n  Te c h n o l o g y     5 7

H u m a n  R e s o u r c e s     6 1

D e  b a n k  i n  d e  s a m e n l e v i n g     6 7

G e c o n s o l i d e e r d e  j a a r r e k e n i n g     7 7

R a d e n  v a n  b e s t u u r 9 2

e n  o n d e r n e m i n g e n



8 9

Boodschap van 
de Voorzitter

De Groep Landbouwkrediet heeft in 2004 ander-
maal puike resultaten geboekt. De goede perfor-
mantie is het gevolg van een doorgedreven com-
merciële activiteit en van een belangrijke overname.

De interne groei ging gepaard met een verdere
diversificatie van ons commercieel aanbod. De kre-
dietproductie, zowel in de land- en tuinbouwsector,
als in de segmenten van de ondernemingen en de
particulieren, lag hoger dan verleden jaar. De lance-
ring van ons speerproduct Woonkrediet Plus is een
enorm succes geworden.  Deze lancering kadert
volledig in onze diversificatiepolitiek  om via  de kre-
dietactiviteit de meer dan 300.000 cliënten voor alle
bankproducten en -diensten te fideliseren.

Op operationeel vlak slaagde de bank erin in een
tijdsspanne van 3 jaar het informaticaplatform voor
de betalingen en de beleggingen volledig te ver-
vangen, waardoor we sinds 1 oktober 2004 over
een volledig autonome informaticaomgeving
beschikken. Ook werd de aanzet gegeven voor
belangrijke projecten zoals IAS/IFRS en Bazel II. Veel
aandacht werd besteed aan de invulling van de
compliance-functie en aan het risicobeleid. Door
het voorzichtig kredietbeleid van de Groep konden
de waardeverminderingen op de kredietportefeuille
worden verlaagd. Voor een adequater balansbeleid
werd een nieuw instrument geïntroduceerd : de
vastrentende gap.

De groei van de activiteit en de realisatie van al
deze projecten vergen aanzienlijke middelen. In
tegenstelling tot de meeste andere banken is de
werkgelegenheid in de Groep dan ook  nog toege-
nomen. Ook de cost-income ratio steeg, maar de
toekomstige opbrengsten moeten deze ratio terug
naar beneden halen.

De belangrijkste gebeurtenis van het jaar voor het
Landbouwkrediet deed zich echter voor op het vlak
van de externe groei. Voor het eerst in de geschie-
denis van de Groep heeft de NV Landbouwkrediet
een overname gerealiseerd, met name Europa-
bank. Europabank, een performante niche-bank,
hoofdzakelijk gespecialiseerd in consumentenkre-
diet en leasing,  met een bijzonder goede aanwe-
zigheid in het centrum van de grotere steden, is
voor de Groep een belangrijke complementaire
activiteitenpool. De resultaten van Europabank zijn
uitstekend, dankzij een uitmuntend management.

Mede door de resultaten van Europabank beloopt
het geconsolideerd nettoresultaat van de Groep
Landbouwkrediet 26,1 miljoen euro, bijna  90% meer
dan verleden jaar.

Het jaar 2004 zal dan ook in de annalen van het
Landbouwkrediet geboekstaafd worden als het jaar
van de eerste overname van de Groep en als het
jaar waarin voor het eerst de kaap van 25 miljoen

euro of 1 miljard oude Belgische frank nettowinst
werd overschreden.

We houden eraan alle stakeholders van de Groep
voor de voortreffelijke resultaten te bedanken: de
aandeelhouders die op een uiterst positieve wijze
de groeistrategie aanmoedigen, de medewerkers
en het management die met een onverdroten inzet
de vele operationele uitdagingen tot een goed
einde brengen, en de elk jaar grotere groep cliën-
ten die hun  vertrouwen in de Groep Landbouw-
krediet bevestigen. 

Het jaarverslag 2004 brengt de activiteiten en de
resultaten van de bank in een culinair decor. Dankzij
deze presentatie hopen we dat de voorgeschotel-
de uitgelezen gerechten, klaargestoomd door bij-
zonder gemotiveerde chef-koks met de juiste
ingrediënten en het beste keukengerei, licht ver-
teerbaar zullen zijn. 

Lees smakelijk.

Luc Versele
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• Acquisitie van Europabank

• Commerciële synergieën
- cross selling van producten
- verrijking van het productengamma

• Operationele synergieën
- schaalvoordelen

• Behoud  
- van het merk 
- van de core-business
- van het management

• Totaal nieuw toegekende
kredieten in 2004: +16,6%

Succes van het nieuwe 
woonkrediet (+75,2%)

• Resultaat 2004 (in miljoen EUR)

• Gematigde stijging van het bankproduct
hoofdzakelijk dankzij de ontvangen 
fee-inkomsten (beleggingsproducten terug 
in trek)

• Aanzienlijke stijging van de kosten
- IT-project
- commissielonen aan het net, als gevolg 

van de  sterke commerciële productie
• Forse daling van de risicokosten

- verbetering van de economische 
conjunctuur

- betere beheersing van de risico's
• Sterke stijging van het nettoresultaat

Jaaroverzicht 2004 in cijfers
2004 zal in het geheugen gegrift blijven !

Chiffre 2003 Crédit Agricole seul

Chiffres 2003 combinés Crédit Agricole et Europabank

Chiffres 2004 combinés Crédit Agricole et Europabank

922

1.100
+16,6%

1.283

2003 Landbouwkrediet alleen
2003 gecombineerd Landbouwkrediet en Europabank 
2004  gecombineerd Landbouwkrediet en Europabank

922

1.100
+16,6%

1.283
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Landbouwkrediet

• Overname Europabank

• Recordproductie kredieten

• Nieuw IT-systeem

• Nettoresultaat: 26,1 miljoen EUR (+ 86%)

Landbouw
25%

Particulieren 34%

Verdeling nieuwe kredieten 2004

Klassiek spaargeld
47%

Financiële 
beleggingsproducten 53%

Verd
eling new money 2004 (210 miljoen EUR)

• 4 van de 10 nieuwe kredieten zijn
kredieten aan ondernemingen

Door de overname van Europabank wordt
het aandeel van de ondernemingen
belangrijker

• Mooi jaar voor de boekjes en
beleggingsproducten weer in
trek

• Boekjes: vooruitgang van 11,8%
• Beleggingsproducten: stijging van 27,8%

Ondernemingen
41%

• Kerncijfers 2004 (in miljoen EUR)

Schuldvorderingen op de cliënteel 4.001,8 +15,2%
Financiële portefeuille 1.887,8 -8,1%
Cliëntendeposito's en effecten 4.654,3 +14,0%
Eigen vermogen (sensu stricto) waarvan 50,7% coöperatief kapitaal 360,6 +1,9%
Balanstotaal 6.058,8 +7,2% 

• Ratio's

CIR: 69,5%(*)

Loan loss ratio: 0,32%
ROE: 8,9%(**)

CAD: 10,4%

(*): zonder IT-project RBS
(**): zonder afschrijving van de goodwill
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17 juni: deelname aan de JOCA (Jeux Olympiques du Crédit Agricole) te Rijsel

23 september: opening van het nieuwe culturele jaar

2 en 3 oktober: migratie naar het nieuwe IT-platform RBS

31 december: afsluiting van een mooi wielerseizoen 

Jaaroverzicht 2004 in beeld

27 mei: acquisitie van Europabank

22 april: nieuwe Voorzitters, nieuwe Raad van Bestuur, nieuw Directiecomité
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Steels, Belgisch Kampioen

23 juli: hoofdsponsor op Libramont1 januari: start nieuw marketingjaar
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Directiecomité 
en organogram van de 
Groep Landbouwkrediet

Een sterk team om alles op punt te serveren

1
2 3

4

1. Patrick Lewahert
2. Tom Olinger
3. Luc Versele
4. Mark Bienstman

General Manager
Philippe Eulaerts

Algemene

Boekhouding en

Reporting

Emmanuel Garroy

Beheercontrole

Gérard Marcelle

Risk Management

Joris De Backer

Juridische Zaken en

Contentieux

Martine Mannès

General Manager
Jean-Claude Bouchat

Marketing

Jean-Paul Grégoire

Net Zuid

Henry Vankerkoven

Net Noord

Marcel Hendrickx

Verzekeringen

X

General Manager
Koen De Vidts

Information & 

Communication

Technology Services

Pierre Braun

Human Resources

Daniel Baes

Organisatie en 

Kwaliteit

Patrick Hiernaux

Operationeel Beheer

Betaalverkeer en

Beleggingen

Michel Van Cauwelaert

Operations 

Markten

Gérard Buyle

General Manager
Rudi Vanlangendyck

Kredieten

Luc Van de Voorde

ALM

Gérard Marcelle

Financiële Markten

Dominique Gillard

Logistiek

Patrick Cornelis

Luc Versele
Voorzitter van het

Directiecomité

Mark Bienstman
Lid van het

Directiecomité

Patrick Lewahert
Lid van het

Directiecomité

Tom Olinger
Lid van het

Directiecomité

Adviseur: Willy Van Vossole

Secretariaat-

generaal, Strategie 

& Communicatie

Patrick Boulin

Audit

Christiane Daleiden

Compliance

Martine Mannès
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Witloof 

• 800 gr witloof

• 2 eetlepels boter

• 1 citroen

• 1 kop bouillon

• peper

• zout 

Was de struikjes witloof, laat ze uitlekken, snijd met een scherp mesje het bittere

gedeelte weg en leg de struikjes in een natgemaakte, platte, brede kookpot.

Vermeng de bouillon met het citroensap, peper en zout en giet dit over het witloof.

Leg het deksel op de schotel, plaats hem in een koude oven, stel de oven in op 220°C

en stoof het witloof in ± 30 minuten gaar en zacht.

Dien op met aardappelpuree en rolletjes gekookte ham. 

Variaties: Vermeng 1 kop (zure) room met 1 kop geraspte kaas en giet dit mengsel

over het witloof.

Of: Werk de saus pikant af met kerrie.

Of: Bestrooi het witloof ruim met gehakte rauwe ham.

Of: Geef het gare witloof een bruin korstje. 

Witloof met ham:

Wikkel ieder struikje witloof voor het gaar stoven in een schijfje gekookte ham.

Bind de saus met geraspte kaas. 

RECEPT

Het boekjaar 2004 van de Groep

Landbouwkrediet kan in menig opzicht als

geslaagd beschouwd worden.

De acquisitie eind mei van Europabank was zonder

enige twijfel het hoogtepunt van het jaar. De beide

banken zijn erg complementair, zodat

waardecreaties in het perspectief liggen. Reeds in

2004 heeft Europabank een niet te verwaarlozen

bijdrage geleverd aan de financiële prestatie van

de Groep Landbouwkrediet.

Op commercieel vlak werd met succes een

campagne woonkredieten gevoerd om

particulieren aan te trekken. De productie

woonkredieten schoot de lucht in, met een

historisch record van 300 miljoen euro

toegekende kredieten. Het totaalbedrag van de

nieuwe kredieten toegekend door de Groep piekte

op een recordbedrag van 1,3  miljard euro.

Op operationeel vlak werd een nieuwe

informaticatoepassing voor de betalingen en de

beleggingen in gebruik genomen. 

Wat de resultaten betreft, was het boekjaar

bijzonder goed: de winst klom tot 26,1 miljoen euro.

Dit resultaat ligt 86,2 % hoger dan dat van het

boekjaar 2003, toen Europabank nog geen deel

uitmaakte van de Groep Landbouwkrediet. 

De gecombineerde  prestatie1 van de Groep is in

2004 met 27,2 % gestegen ten opzichte van 2003.

Bestuursverslag
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ven ze essentiële factoren van stabiliteit in de acti-
viteit van de bank, en dit dankzij het duurzame part-
nership dat het Landbouwkrediet met de land- en
tuinbouwwereld aangegaan is. 

Met 518,9 miljoen euro toegekende kredieten groeit
de sector van de professionelen en ondernemingen
met 9,5 % in vergelijking met het boekjaar ervoor. 
De investeringskredieten (358 miljoen euro) hebben
een vooruitgang geboekt van 9,0 %. De leasings
toegekend door de dochteronderneming van
Europabank, EB-Lease, verrijken het producten-
gamma van de Groep Landbouwkrediet met een
totaal van 33,9 miljoen euro. De financieringen toe-
gekend door Europabank aan de professionelen
(63,1 miljoen euro) gaan er met een stijging van 2,2 %
lichtjes op vooruit. Ten slotte doen ook de corporate
kredieten en de deelnames in syndicated loans 
het goed, meer bepaald in het kader van de relaties
met de regionale Kassen "Crédit Agricole du Nord
de France" en "Crédit Agricole du Nord-Est": ze stij-
gen met 17,1 % ten opzichte van 2003 en bedragen
63,8 miljoen euro.

Het geconsolideerde totaal van de omloop schuld-
vorderingen op de cliënteel op 31 december 2004
bedraagt 4.001,8 miljoen euro. Dit is 15,2 % meer
dan op 31 december 2003, toen Europabank nog
geen deel uit maakte van de Groep Landbouw-
krediet. Indien we de vergelijking maken met de
optelling van de cijfers van het Landbouwkrediet en
van Europabank op dezelfde datum, dan komen we
uit op een stijging van 3,5 %. De hypothecaire kre-
dieten en de leningen op termijn vertegenwoordi-
gen respectievelijk iets meer dan een vierde en bijna
twee derden van de geconsolideerde totale omloop
van de kredieten.

Sparen en beleggen

Het klassieke spaarboekje viel in 2004 sterk in de
smaak van de cliënteel. De omloop op de spaar-
boekjes maakte eind 2004 dan ook een sprong van
10,1 % ten opzichte van eind 20033 en kwam uit op
2.320,8 miljoen euro. Als we rekening houden met
de impact van de wijziging van de datum voor de
betaling van de intresten (begin januari 2005 in
plaats van eind december 2004) als gevolg van het
nieuwe informaticasysteem, bedraagt de stijging

zelfs 11,8 %. De boekjes zijn goed voor bijna de helft
van de schulden ten opzichte van de cliënteel. De
kasbons (samen met de achtergestelde certifica-
ten) zijn in 2004 praktisch ongewijzigd gebleven en
bedragen 1.535,4  miljoen euro. De kasbons en de
achtergestelde certificaten vertegenwoordigen een
derde van de schulden ten opzichte van de cliën-
teel. De rest, een vijfde, is bijna gelijk verdeeld tussen
de zichtrekeningen (463,5 miljoen euro) en de ter-
mijnrekeningen (454,0 miljoen euro). In het totaal
bedragen de schulden ten opzichte van de cliënteel
4.773,8 miljoen euro eind 2004, dit is een toename
van 2,4 %. Als we daarbij de intresten van de boek-
jes van 2004 tellen, bedraagt de stijging 3,1 %.

Europabank

Op 27 mei 2004 heeft het Landbouwkrediet alle
aandelen van Europabank verworven, na een pro-
ces van due diligence dat in sneltreinvaart afgehan-
deld werd. Deze eerste acquisitie is een bewijs van
het dynamisme dat de bank aan de dag legt en van
de nieuwe ambities die ze koestert sinds de regio-
nale Kassen van de Franse Groep Crédit Agricole
aandeelhouders geworden zijn van het Landbouw-
krediet en zo de Belgische coöperatieve Kassen
vervoegd hebben.  De overname van Europabank
verschaft de Groep een nieuwe bron van inkomsten
en specifieke knowhow via de niche-activiteit in het
domein van de financieringen voor particulieren en
professionelen. Europabank telt 70.000 cliënten, die
dus bovenop de 300.000 van het Landbouwkrediet
komen.

Krediettoekenning

In het totaal heeft de Groep Landbouwkrediet (met
inbegrip van Europabank) voor 1.282,8 miljoen euro
kredieten toegekend, dit is 16,6 % meer dan in 20032.
De verdeling per doelgroep ziet er in 2004 uit als
volgt: 41 % kredieten aan de ondernemingen, 34 %
aan de particulieren en 25 % aan de landbouwsector.
De drie cliëntensegmenten stijgen, maar het is de
doelgroep van de particulieren die de grootste voor-
uitgang boekt. 

In 2004 bedragen de
kredieten toegekend aan de particulieren 437,9  mil-
joen euro, dit is 42,6 % meer dan in 2003. De woon-
kredieten vertegenwoordigen bijna een vierde van
de leningen toegekend door de Groep
Landbouwkrediet. Deze kredieten maken een
sprong van 75,2 % ten opzichte  van 2003. Deze
opmerkelijke vooruitgang is een uiting van de wil van
de bank om haar belang in de markt van de particu-
lieren te vergroten. Bij Batibouw 2004 lanceerde het
Landbouwkrediet zijn nieuwe formule woonkredie-
ten tegen verlaagde rente, het Woonkrediet Plus.
Het succes bleef niet uit, wat de goede cijfers voor
de woonkredieten verklaart. Dankzij de komst van
Europabank kon het luik consumentenkredieten en
financieringen versterkt worden. Dit luik is nu goed
voor 144,5 miljoen euro of 12,2 % van het totaal.

De kredieten aan de landbouwers bedragen 326,0
miljoen euro in 2004. Dit betekent een stijging, die
weliswaar bescheiden is (2,2 %), maar die in de lijn
ligt van een globaal moeilijk jaar voor de sector. Het
Landbouwkrediet blijft een van de leiders van de
landbouwfinanciering, met een marktaandeel van
rond de 30 % in Vlaanderen en van meer dan 50 %
in Wallonië. Hoewel de landbouwkredieten sinds
enkele jaren niet meer de sterkste stijgers zijn, blij-

Bestuursverslag

1 De gecombineerde prestatie wordt berekend door een vergelijking te maken tussen de geconsolideerde boekhoudkundige resultaten van 2004 zonder
afschrijving van de goodwill en de pro forma geconsolideerde cijfers 2003 (= cijfers verkregen door een samentelling van de cijfers van het Landbouwkrediet
en die van Europabank).
2Cijfers 2003 gevormd door de optelling van de cijfers van het Landbouwkrediet en die van Europabank. 

3 Vergelijking ten opzichte van de optelling Landbouwkrediet en Europabank eind 2003
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het imago van de bank beschadigd wordt of dat ook
strafrechtelijke en financiële schade opgelopen
wordt.

De functie van compliance wordt voortaan uitgeoe-
fend binnen een Integriteitscomité onder het voor-
zitterschap van de Voorzitter van het Directiecomité
van de bank. In dit comité zetelen verder de General
Compliance Officer die verantwoordelijk is voor het
uitvoeren en het opvolgen van het integriteitsbeleid
in de bank, en verschillende Local Compliance
Officers, die elk belast zijn met een van de specifie-
ke compliance-risicodomeinen die door de bank zijn
geïdentificeerd, zoals de preventie van bijzondere
mechanismen, de strijd tegen het witwassen en
tegen de financiering van terrorisme, maar ook de
controle van transacties van financiële instrumenten
of het opstellen van een regime van onverenigbaar-
heden van mandaten voor de leiders van de bank.

De bank heeft in 2004 een Compliance-Charter
opgesteld, waarin de werking van het integriteitsbe-
leid is vastgelegd. Daarnaast maakt het Landbouw-
krediet voor elk geïdentificeerd type van complian-
ce-risico een document van algemeen beleid op,
waarin beschreven staat welke het risico is, welke
objectieven bereikt moeten worden en welke
middelen aangewend moeten worden om deze
objectieven te bereiken.

Meer specifiek besteedden de compliance-verant-
woordelijken tijdens het afgelopen jaar een bijzon-
dere aandacht aan het op punt stellen van verschil-
lende uniforme en gemeenschappelijke praktijken
voor de hele banksector, die aanbevolen worden
door de Belgische Vereniging van Banken, binnen
Febelfin.  Het betreft o.m. de verplichte en volledig
transparante inschrijving van alle verrichtingen van
de cliënten op rekeningen op hun naam, en de aan-
passing van de Deontologiecode waarin de activiteit
van de gedelegeerde agenten van de bank vastge-
legd is. 

In 2004 heeft de Groep Landbouwkrediet 50
Eenmalige Bevrijdende Aangiftes behandeld, voor
een totaalbedrag van 6,9 miljoen euro.

Conform artikel 134 § 2 van het Vennootschaps-
recht, wordt meegedeeld dat een som van 64.780

euro betaald werd aan de commissarissen van
Deloitte & Touche als vergoeding voor het analyse-
werk van een potentieel acquisitiedossier enerzijds
en voor het advies inzake de implementering van
IAS-IFRS-normen anderzijds.

Financiële portefeuille

De financiële portefeuille werd grondig herschikt in
2004. De bedragen belegd in staatsobligaties en in
schatkistcertificaten zijn met respectievelijk 27,9 %
en 12,3 % gedaald, ten gunste van kortlopende
beleggingen van privé-emittenten (+862,9%) en
interbancaire beleggingen (+91,1 %). De omloop van
de portefeuille MBS-ABS werd bewust verminderd
omdat de spreads op dit soort beleggingen
gekrompen zijn. Globaal genomen bedraagt de
financiële portefeuille (de som van de effectenporte-
feuille en de interbancaire schuldvorderingen) op 31
december 2004 1.887,79 miljoen euro. Dit betekent
een inkrimping van 8,1 %, wat het gevolg is van het
grotere gewicht van de kredieten in het balanstotaal
en van de financiering van de participatie in
Europabank. 

De bedragen geplaatst in buitenbalansbeleggingen
(beveks, gestructureerde producten, verzekerings-
producten) klimmen in 2004 met 27,8 % ten opzich-
te van 2003 en komen uit op 163,3 miljoen euro. De
productie buitenbalansbeleggingen overschrijdt de
netto-omloopstijging van de klassieke binnenbalans
(146,9 miljoen euro).

Nieuwe IT-toepassing

Op operationeel vlak werden aanzienlijke middelen
(een budget van 15 miljoen euro over drie jaar)
gemobiliseerd om de IT-toepassing voor betalingen
en beleggingen te vervangen. Dit project, Retail
Banking System (RBS) genoemd, werd begin okto-
ber 2004 gefinaliseerd met de migratie van de
gegevens en de opstart van het nieuwe systeem.
Het was een enorme uitdaging, maar de bank en
haar medewerkers zijn erin geslaagd het project
binnen de vooropgestelde deadline en met inacht-
name van de vooropgestelde budgetten te realise-
ren. Nadat enkele onvermijdelijke kinderziektes
overwonnen werden, kunnen we stellen dat het
project geslaagd is. In de toekomst zullen de moge-
lijkheden van het nieuwe systeem evolueren en ver-
rijkt worden met het oog op de groei-ambities in de
retailmarkt.

Projecten IAS-IFRS en Bazel II

De Groep Landbouwkrediet heeft in 2004 actief
gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe boek-
houdkundige normen "International Financial
Reporting Standards" (IFRS). In België worden deze
normen niet alleen verplicht voor de beursgenoteer-
de bedrijven, maar ook voor de kredietinstellingen
met geconsolideerde jaarrekeningen. De Groep
Landbouwkrediet zal klaar zijn om op 1 januari 2006
over te schakelen op de IFRS-normen.

Het project rond het nieuwe Bazel-akkoord (Bazel II)
en de nieuwe capital adequacy-ratio (CAD III) ver-
loopt volgens de opgelegde deadlines, en de voor-
opgestelde lanceringsdatum (1 januari 2007) zal
gehaald worden.

Risico's

De gespecialiseerde comités binnen de bank
(Comité Assets & Liabilities Management, Comité
Operationele Risico's en Comité Tegenpartijrisico's)
zijn belast met de opvolging van de verschillende
bancaire risico's.

2,8 % van de kredietomloop wordt boekhoudkundig
geboekt als oninbare of dubieuze schuldvorderin-
gen (“non performing loans”), waarvan 50 % gedekt
wordt door specifieke waardeverminderingen. Als
we daaraan de waardeverminderingen voor kredie-
ten met een onzeker verloop toevoegen, dan
bereikt de dekkingsratio 77%.

De loan loss ratio, dit is de verhouding tussen de
nettodotaties van het boekjaar aan de waardever-
minderingen voor opgezegde kredieten en het
totaal van de kredietportefeuille, bedraagt 0,32 %4  in
2004, ten opzichte van 0,36 % in 2003.

Het kredietrisico blijft dus op een aanvaardbaar
niveau, ondanks het feit dat de financieringsactiviteit
van Europabank leidt tot een verhoging van het glo-
bale kredietrisico.

De ontwikkeling van een nieuwe indicator voor het
beheer van de activa en de passiva, is een belangrij-
ke verwezenlijking. De vastrentende gap is voortaan
het belangrijkste instrument voor het beheersen van
het renterisico van de bank. Dankzij de hantering van
deze tool kunnen de beheersorganen dit cruciale
risico beter vatten en de bank nog beter sturen.

De andere risico's van de bank hebben geen signi-
ficante evolutie gekend en zijn in 2004 op een bij-
zonder laag niveau gebleven.

Integriteitsbeleid en compliance

Het Landbouwkrediet heeft in 2004 de functie van
compliance grondig gereorganiseerd. Dit gebeurde
in het kader van de voorschriften van de Commissie
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen,
maar ook in navolging van de internationale regle-
menten die steeds strenger worden. Deze regle-
menten beogen de zogenaamde imago-risico's
onder controle te houden, om zo te voorkomen dat

4 De teller van de ratio bevat de nettodotaties van Europabank aan de waardeverminderingen, maar pas vanaf 1 juni 2004.
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514
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Commercieel net

Op 31 december 2004 telt de Groep Landbouw-
krediet in het totaal 271 agentschappen. Daarvan
zijn er 242 agentschappen van het Landbouw-
krediet gelegen in het rurale milieu en in de kleine en
middelgrote agglomeraties. Deze agentschappen
worden geleid door zelfstandige agenten die voor
de bankzaken exclusief met het Landbouwkrediet
werken. De 29 agentschappen van Europabank zijn
in stedelijke centra gelegen en worden gerund door
bezoldigde directeurs.

Human Resources

Het totale bestand van bezoldigde personeelsleden
van Landbouwkrediet en Europabank bedraagt 831
personen. Uitgedrukt in fulltime equivalents komt dit
neer op 770 eenheden.

Inclusief de gedelegeerde agenten, die een statuut
van zelfstandige werknemers hebben, alsook het
bancaire personeel dat zij in dienst hebben, ver-
schaft de Groep Landbouwkrediet werk aan 1.603
personen.

Structuur van de Groep
Landbouwkrediet

De NV Landbouwkrediet en de erkende coöperatie-
ve Kassen CVBA Lanbokas en CVBA Agricaisse, die
hoofdelijk verbonden zijn, vormen samen, volgens
het model van artikel 61 van de Belgische bancaire
wet van 22 maart 1993, een federatie van kredietin-
stellingen waarvan de NV Landbouwkrediet de cen-
trale instelling is.

De erkende coöperatieve Kassen Lanbokas en
Agricaisse bezitten, samen met de CVBA Federatie
van de Kassen van het Landbouwkrediet, 50 % van
de aandelen en van de daarbij behorende stem-
rechten van de NV Landbouwkrediet. De aandelen
die zij zo bezitten, geven recht op een derde van de
te verdelen winst.

De regionale coöperatieve vennootschappen, die
volgens de statuten ook hoofdelijk verbonden zijn,
vervolledigen de coöperatieve kern van de Groep
Landbouwkrediet. Hun jaarrekeningen worden

geglobaliseerd met die van de ondernemingen van
de vaste kern, krachtens de beslissing van 29 maart
1994 van de Commissie voor het Bank-, Financie-
en Assurantiewezen.

De maatschappelijke aandelen van de erkende
coöperatieve Kassen en van de regionale coöpe-
ratieve vennootschappen zijn in handen van
100.000 landbouwers en particulieren.

Het operationeel beleid van alle hierboven genoem-
de ondernemingen wordt gevoerd door het
Directiecomité van de Groep Landbouwkrediet. 

Vanaf het boekjaar 2004 zijn de jaarrekening van de
NV Europabank, die voor 100% in het bezit is van de
NV Landbouwkrediet en van haar dochter EB-Lease,
alsook de jaarrekening van de dochteronderne-
mingen Reagra, de Luxemburgse herverzekerings-
maatschappij en van Crelan Finance (Luxemburg)
en Crelan Overseas (Cayman), twee financierings-
vehikels, opgenomen in de consolidatie van de jaar-
rekening van de Groep Landbouwkrediet, krachtens
het Koninklijk Besluit van 23 september 1992 over
de geconsolideerde jaarrekening van de krediet-
instellingen. 

Het schema hiernaast geeft een vereenvoudigd
overzicht van de structuur van de Groep. Hierin zijn
de regionale coöperatieve vennootschappen en
bepaalde dochterondernemingen van minder
belang niet opgenomen, opdat het schema duidelijk
zou blijven.

De resterende 50 % van de aandelen van de NV
Landbouwkrediet zijn in handen van de SAS Belgium
CA, een vennootschap naar Frans recht. Deze aan-
delen geven recht op de helft van de stemrechten
en twee derde van de te verdelen winst. Het aan-
deelhouderschap van Belgium CA is als volgt
samengesteld: 45 % is in handen van de “Caisse
Régionale de Crédit Agricole Nord de France”, 45 %
is in handen van de “Caisse Régionale de Crédit
Agricole du Nord-Est en 10 % is in handen van de
Crédit Agricole SA (Frankrijk).

NV Landbouwkrediet
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c) Het provisioneringssysteem van de opgezegde leningen op afbetaling is gewijzigd: deze opgezegde dossiers
worden vanaf het boekjaar 2004 onmiddellijk en voor 100 % geprovisioneerd. Gelijktijdig is de provisionering van
alle vóór 2004 opgezegde en nog niet afgeschreven dossiers geregulariseerd en op 100 % gebracht. De kosten
(vóór belastingen) van deze uitzonderlijke regularisering bedragen 1,97 miljoen euro.
Op 25 november 2004 heeft de Raad :
a) enerzijds de waarderingsregel van het Landbouwkrediet afgeschaft met betrekking tot de afschrijving van
commerciële gebouwen (degressieve afschrijving de eerste zes jaar en vervolgens lineaire afschrijving), die ver-
schillend was van de waarderingsregel bij Europabank (lineaire afschrijving over dertig jaar) en

b) anderzijds een waarderingsregel ingevoerd met betrekking tot de afschrijving van de goodwill (lineaire afschrij-
ving over een looptijd van twintig jaar).

De impact van de eerste wijziging is nihil. De afschrijving van de goodwill voor de acquisitie van Europabank
(40.882.436,52 euro) heeft een negatieve impact van 2.044.121,83 euro op het geconsolideerde resultaat van
2004.

Geconsolideerde balans

De tabel hieronder geeft de evolutie 2003/2004 weer van de grote geconsolideerde activa- en passivaposten
van de Groep Landbouwkrediet. De opname van Europabank in 2004 beïnvloedt aanzienlijk de vergelijking tus-
sen de twee boekjaren.

Geconsolideerde balans van de Groep Landbouwkrediet
Activa (in miljoen euro) 31/12/2004 31/12/2003 Evolutie

Schuldvorderingen op de cliënteel 4.001,8 3.473,8 +15,2%
Portefeuille roerende waarden 1.529,2 1.865,6 -18,0%
Interbancaire schuldvorderingen en andere 
onmiddellijk opvraagbare tegoeden 379,8 211,7 +79,5%
Vaste activa 64,3 22,8 +181,9%
Diverse activa 83,7 80,1 +4,4%

Totaal activa 6.058,8 5.654,1 +7,2%

Geconsolideerde balans van de Groep Landbouwkrediet
Passiva (in miljoen euro) 31/12/2004 31/12/2003 Evolutie

Deposito’s van de cliënteel en in schuldbewijzen 
belichaamde schulden 4.654,3 4.081,6 +14,0%
Interbancaire schulden 714,9 920,8 -22,4%
Diverse passiva 125,5 99,9 +25,6%
Voorzieningen (zonder het Fonds voor Algemene Bankrisico’s) 14,3 13,8 +4,0%
Achtergestelde schulden 219,0 188,7 +16,1%
Eigen vermogen sensu stricto (met inbegrip van het Fonds 
voor Algemene Bankrisico’s) 330,6 324,4 +1,9%

Totaal passiva 6.058,8 5.654,1 +7,2%

Corporate governance

De overdracht van het voorzitterschap van het Directiecomité van Jacques Rousseaux die sinds 1 november
1992 aan het roer van de bank stond, naar Luc Versele, de nieuwe Voorzitter, was een belangrijk moment van
het jaar 2004.

De benoeming van Luc Versele als Voorzitter van het Directiecomité gebeurde op de Algemene Vergadering en
de Raad van Bestuur van 22 april 2004. 

Tijdens diezelfde zittingen werden de BVBA Roude met Jacques Rousseaux als vaste vertegenwoordiger, als-
ook Jean-Pierre Dubois als bestuurders aangesteld op voordracht van de Belgische Kassen.

Ten slotte werd het Directiecomité dat voortaan voorgezeten wordt door Luc Versele, op 14 juni 2004 aangevuld
met een nieuw lid, Tom Olinger, die zo Mark Bienstman en Patrick Lewahert vervoegt.

De Raad van Bestuur kwam in 2004 acht keer samen.

Het Auditcomité kwam drie keer samen in 2004 en werd herschikt.  De leden zijn: Fernand George, Voorzitter,
Alain Diéval, Bernard Mary en de BVBA Roude met Jacques Rousseaux als vaste vertegenwoordiger.

De interne regels met betrekking tot de uitoefening van externe functies door de leiders van de bank, werden
herzien door de Raad en werden lichtjes aangepast. Geen enkele effectieve leider oefent een externe functie uit
bij een beursgenoteerd bedrijf.

De lijst van externe functies uitgeoefend door de bestuurders en de effectieve leiders van de NV Land-
bouwkrediet kan geraadpleegd worden op de internetsite van het Landbouwkrediet (www.landbouwkrediet.be).

Voor Europabank werd een nieuwe Raad van Bestuur geïnstalleerd op 27 mei 2004, onder voorzitterschap van
Luc Versele. Het Directiecomité, met aan het hoofd Luk Oste, is verder samengesteld uit Rudy Van Hecke, Luc
De Wilde en Gérald Bogaert.

Waarderingsregels

De Raad van Bestuur is twee keer overgegaan tot de aanpassing van de boekhoudkundige waarderingsregels.

Op 24 juni 2004 heeft de Raad de regels met betrekking tot de waardecorrecties gewijzigd. 
a) De berekeningswijze van de jaarlijkse dotatie aan de algemene waardevermindering als dekking van het debi-
teurenrisico gelinkt aan de precontentieux-omloop werd verfijnd. Tot nu toe werd deze dotatie berekend door
op deze omloop het gemiddelde provisioneringspercentage van de nieuw opgezegde kredieten over de jong-
ste vijf jaar toe te passen, zonder rekening te houden met het herverzekerde gedeelte bij de herverzekerings-
maatschappij van de Groep Landbouwkrediet. Voortaan wordt met dit gewaarborgde deel rekening gehouden
in het provisioneringspercentage. Dankzij deze wijziging kan de dotatie aan de waardeverminderingen beperkt
worden tot 1,67 miljoen euro (in plaats van 3,84 miljoen euro in toepassing van de vorige regels).

b) De periode van achterstallige betaling die leidt tot precontentieux is van twee naar drie maanden gebracht,
conform de geldende gebruiken binnen het Franse Crédit Agricole. Deze aanpassing heeft geen enkele impact
op het resultaat van het jaar.
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Geconsolideerd resultaat (in miljoen euro) 31/12/2004 31/12/2003 Evolutie
Inkomsten 165,4 133,0 24,4%

Netto-intresten en soortgelijke opbrengsten 143,2 119,3 20,0%
Netto-provisies en andere opbrengsten 22,2 13,7 62,2%

Kosten 121,4 96,0 26,5%
Personeelskosten 44,6 34,1 30,7%
Kosten van het net 32,6 30,7 6,1%
Andere kosten 38,4 27,45 39,9%

Brutobedrijfsresultaat 44,0 37,0 19,0%
Risicokosten 13,3 15,0 -11,3%

Schuldvorderingen 13,6 13,9 -2,5%
Effecten van de financiële portefeuille -0,01 -1,9 -99,3%
Andere 1,4 4,1 -65,0%
Dotaties/terugnemingen(-) Intern Zekerheidsfonds -1,7 -1,0 59,3%

Nettobedrijfsresultaat 30,7 22,0 39,6%
Dotaties aan het Fonds voor Algemene Bankrisico’s 1,2 2,2 -45,2%
Uitzonderlijk resultaat met inbegrip van 5 maanden winst Europabank 5,9 -2,7 317,3%
Waardecorrecties op consolidatieverschillen 2,0 - -
Belastingen 7,3 3,0 139,1%
Nettoresultaat 26,1 14,0 86,2%

Het rendement op eigen vermogen bedraagt 8,9 %5 voor het boekjaar 2004.

Aan de hand van de pro forma voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening kan een vergelijking gemaakt
worden van de samengestelde prestatie van de Groep. In deze (niet- geauditeerde) voorstelling zijn de jaarre-
kening van het Landbouwkrediet en die van Europabank opgeteld voor het jaar 2003 en de jaarrekeningen van
2004 worden integraal geconsolideerd voor de totaliteit van het jaar, maar zonder rekening te houden met de
afschrijving van de goodwill.

Pro forma resultaat (in miljoen euro) 2004 2003 Evolutie
(pro forma) (pro forma) (pro forma)

Nettobankproduct 186,3 181,8 +2,4%
Renteresultaat 153,6 152,1 +1,0%
Diverse bancaire opbrengsten 32,6 29,7 +9,8%

Bedrijfslasten 132,1 121,0 +9,25%
Personeelskosten 50,9 48,5 +4,8%
Kosten van het net 32,6 30,7 +6,1%
Andere kosten 48,7 41,7 +16,7%

Bedrijfswinst 54,1 60,9 -11,1%
Waardeverminderingen en voorzieningen 18,5 27,9 -33,7%
Uitzonderlijk resultaat 2,0 -2,8 -
Belastingen 9,5 8,1 +17,4%
Nettowinst (zonder afschrijving van de goodwill) 28,2 22,1 +27,2%

Het gecombineerde nettoresultaat van de Groep Landbouwkrediet (met inbegrip van Europabank) is met 
27,2 % verbeterd in 2004.
Deze stijging is hoofdzakelijk te danken aan een sterke daling van de waardeverminderingen en voorzieningen
(-33,7 %), vooral op de schuldvorderingen, een gematigde stijging van de rente-inkomsten (+1,0 %) in een 
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De vorderingen op de cliënteel zijn met 15,2 % of met 528 miljoen euro toegenomen, waarvan 408 miljoen euro
toe te schrijven zijn aan de overname van Europabank.

De vorderingen op de cliënteel maken 66,0 % van de activa uit, de beleggingsportefeuille is goed voor 31,2 %
van de balans.

De verhoging van de post vaste activa is te wijten aan de deelname in Europabank. 

De schulden tegenover de cliënteel zijn met 14,0 % of met 573 miljoen euro gestegen, waarvan 553 miljoen euro
komt van de overname van Europabank.

De schulden tegenover de cliënteel (met inbegrip van de achtergestelde schulden) vertegenwoordigen 80,4 %
van het balanstotaal.

Eigen vermogen

Het maatschappelijk kapitaal van de NV Landbouwkrediet, centrale instelling van de Federatie van de
Kredietinstellingen “Landbouwkrediet”, werd op 17 mei 2004 verhoogd met 2,38 miljoen euro en bedraagt
83.313.274,40 euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De verhoging van het kapitaal waarop de twee groe-
pen aandeelhouders evenredig ingetekend hebben en dat integraal volstort werd, gebeurde conform de aan-
deelhoudersovereenkomst die bepaalt dat elk jaar twee derden van het uitgekeerde dividend zo opnieuw geïn-
vesteerd worden in de NV Landbouwkrediet.

Het eigen vermogen van de Groep Landbouwkrediet wordt berekend op basis van de geglobaliseerde positie
van de federatie van de kredietinstellingen en de regionale coöperatieve vennootschappen, op beslissing van de
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 29 maart 1994.

Het eigen vermogen sensu stricto bedraagt op 31 december 2004 330,6 miljoen euro, dit is 1,9 % meer dan eind
2003. Het coöperatieve kapitaal (167,5 miljoen euro) maakt iets meer dan de helft uit van het eigen vermogen.
Het totaal aansprakelijk eigen vermogen, met inbegrip van de achtergestelde schulden, bedraagt 549,7 miljoen
euro, dit is 2,2 % meer dan eind 2003.

Hoewel de acquisitie van Europabank uiteraard gewogen heeft op de berekening van de solvabiliteitscoëfficiën-
ten, handhaaft de CAD-ratio zich op een goed niveau, zijnde 10,4 % op geconsolideerde basis, en de tier one
ratio bedraagt 7,0 %.

Geconsolideerd resultaat

De jaarrekening van het boekjaar 2004, afgesloten door de Raad van Bestuur en onderworpen aan de goed-
keuring van de Algemene Vergadering, bevat het resultaat van Europabank vanaf 1 juni 2004 in integrale conso-
lidatie. Het resultaat van de eerste vijf maanden van het jaar 2004 van Europabank, alsook de jaarlijkse afschrij-
ving van de goodwill gegenereerd door deze acquisitie, zijn als uitzonderlijk resultaat opgenomen in de gecon-
solideerde jaarrekening.

De zo voorgestelde geconsolideerde resultaten kunnen moeilijk vergeleken worden met het vorige boekjaar. 
De tabel hieronder geeft toch de evolutie weer van de belangrijkste posten van de geconsolideerde jaarrekening
over de periode 2003-2004:

5 Ratio berekend voor 2004 zonder afschrijving van de goodwill
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context van druk op de rentemarges, een duidelijke groei van de diverse inkomsten (+9,8 %), in het bijzonder van
de provisiebaten en, ten slotte, het verdwijnen van de uitzonderlijke kosten, die het boekjaar 2003 belast hadden.

Deze positieve elementen compenseerden enigszins de stijging van de bedrijfslasten (+9,2 %). Zowel bij het
Landbouwkrediet als bij Europabank werden belangrijke rekruteringen gedaan, onder meer om het manage-
ment en de commerciële ploegen te versterken. In het Landbouwkrediet was door het IT-project RBS bovendien
een tijdelijke versterking nodig. Deze twee elementen verklaren de stijging van de personeelskosten (+4,8%). De
commissielonen die uitbetaald worden aan de gedelegeerde agenten (+6,1 %) van het Landbouwkrediet zijn de
weerspiegeling van de goede commerciële cijfers inzake krediettoekenning. De andere kosten zijn duidelijk
gestegen (+16,7 %) door de laatste schijf van het informatica-project, de kosten voor de acquisitie van
Europabank en het project voor de implementatie van de IAS-IFRS-normen.

De cost income ratio of exploitatiecoëfficiënt voor het jaar 2004  bedraagt 73,1 %. Als we geen rekening houden
met de kosten gelinkt aan het IT-project RBS van het Landbouwkrediet (5,9 miljoen in 2004), daalt de ratio tot
69,5 %.

Winstverdeling

De Raden van Bestuur van de erkende Kassen stellen aan de Algemene Vergaderingen voor om aan de coö-
peratoren een dividend uit te keren van 5 % van het in maatschappelijke aandelen belegde kapitaal. Dit nettodi-
vidend vormt in de huidige rentecontext, mits naleving van de wettelijke voorwaarden, een zeer mooie vergoe-
ding voor dit soort belegging.

Op geconsolideerde basis is de verdeling van het resultaat, zoals voorgesteld aan de verschillende Algemene
Vergaderingen van de vennootschappen die samen de Groep Landbouwkrediet vormen, de volgende:

Te bestemmen winstsaldo
Te bestemmen winst van het boekjaar 26.138.626,59
Overgedragen winst van het vorige boekjaar 1.387.220,06

Totaal 27.525.846,65
Onttrekking aan het eigen vermogen

Aan de reserves 2.174.997,30
Totaal 2.174.997,30
Toevoeging aan het eigen vermogen

Aan de wettelijke reserve 895.970,34
Aan de overige reserves 3.594.216,73

Totaal 4.490.187,07
Over te dragen resultaat

Over te dragen winst 1.482.706,34
Uit te keren winst

Vergoeding aan het kapitaal 23.727.950,54
Totaal 23.727.950,54

De Raad van Bestuur dankt de medewerkers van de Groep Landbouwkrediet voor de inspanningen die ze gele-
verd hebben in 2004.
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Erwtensoep met spekblokjes

• 1 aardappel

• 1 ui

• 1 sjalot

• 1 prei

• margarine

• 600 gr verse erwten

• 4 dikke sneden spek

• 3 liter kippenfond

• 4 sneden brood

• 4 eetlepels geklopte room

• paprikapoeder

Snijd de groenten fijn en stoof ze aan in de boter tot ze mooi glazig zijn.

Bevochtig vervolgens het geheel met de fond en laat dit 30 min. doorkoken.

Voeg de erwten toe en laat nog 10 min. verder koken.

Mix de soep glad en breng op smaak met peper en zout.

Hierna voeg je de stukken gebakken spek toe.

Snijd het brood in blokjes en bak in de boter.

RECEPT

Retailbank

Het Landbouwkrediet is een

autonome Belgische bank met een

coöperatieve verankering en is zich

de voorbije jaren steeds meer gaan

diversifiëren. De bank richt zich tot de

landbouw, maar verstrekt ook een

volledige service aan de particulieren,

KMO's, vrije beroepen en

zelfstandigen, in het platteland, en via

de dochterbank Europabank, ook in

de centra van een dertigtal grotere

steden. Het Landbouwkrediet voert al

meer dan 15 jaar een

diversificatiebeleid en blijft trouw aan

de waarden, die hij steeds

gekoesterd heeft: betrokkenheid,

persoonlijkheid, openheid,

bereikbaarheid, hartelijkheid,

professionalisme en

toekomstgerichtheid. Het

Landbouwkrediet is en blijft de bank

op mensenmaat.
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Een coöperatieve bank op 
mensenmaat

Het Landbouwkrediet doorstond de jongste jaren
woelige stormen die de banksector in een nooit
geziene concentratiespiraal brachten. Maar het
Landbouwkrediet bleef overeind als een bank op
mensenmaat die dichtbij zijn cliënten staat. Deze
specifieke eigenschap heeft het Landbouwkrediet
vooral te danken aan zijn verankering in de coöpe-
ratieve rurale wereld.

Dankzij de erkende Kassen, Lanbokas en
Agricaisse, kan het Landbouwkrediet al jaren steu-
nen op een coöperatieve structuur. Het Franse
Crédit Agricole, één van de grootste coöperatieve
groepen ter wereld, is via de Kassen Nord-Est en
Nord de France in 2003 de partner geworden van
het Belgische Landbouwkrediet, waardoor het
coöperatieve karakter nog versterkt werd.

Coöperatief kan gekoppeld worden aan modern.
Proximiteit kan hand in hand gaan met professiona-
lisme. De coöperatieve verankering hoeft evolutie
en vooruitgang niet in de weg te staan. Het
Landbouwkrediet is vandaag een performante ban-
caire instelling geworden, die een volledige service
biedt aan een brede waaier van gezinnen, kleine en
grote ondernemingen en, natuurlijk aan de cliënten
van het eerste uur, de land- en tuinbouwers.

Het Landbouwkrediet koestert vandaag weliswaar
nieuwe ambities en de bank besteedt ook een bij-
zondere aandacht aan de rentabiliteit in een wereld
die steeds competitiever wordt, toch blijft ze trouw
aan haar wortels en wil ze de coöperatieve band die
haar verbindt met 100.000 coöperatoren, in stand

houden.

De coöperatoren zijn
gehecht aan een bank die nabij
is, gastvrij en geïnspireerd op hun leefwereld, aan
een bank die van nature dezelfde waarden deelt.

Gesterkt door deze coöperatieve verankering stelt
het Landbouwkrediet, de bank op mensenmaat,
zich vandaag voor als het alternatief voor de finan-
ciële mastodonten, in een wereld die meer en meer
uniform en onpersoonlijk wordt.

Agenten ten dienste van 
de cliënten 

Een van de grote troeven van de bank is haar per-
soonlijke en menselijke aanpak. De groep Land-
bouwkrediet beschikt over een zelfstandig en een
bezoldigd agentennet.

Binnen het zelfstandig net zijn het de agenten die
garant staan voor hartelijke en professionele ser-
vice. Als zelfstandig manager kennen zij als geen

ander de
behoef ten

en de noden
van de zelfstan-

dige cliënten en kun-
nen zij zich perfect inleven

in hun leefwereld. Ook particulie-
ren stellen steeds meer de service van het
Landbouwkrediet op prijs. In 2004 besloten verschil-
lende agenten van het Landbouwkrediet hun agent-
schap volledig te vernieuwen of een nieuw gebouw
te openen, een mooi bewijs van hun groot ver-
trouwen in de toekomst van het Land-
bouwkrediet. Op 17 februari werd
het eerste agentschap in de
regio Brussel officieel geopend.

Door de opname van
Europabank in de Groep
Landbouwkrediet  beschikt
de bank nu ook over een
bezoldigd kantorennet en is
de Groep meteen ook in heel
wat steden aanwezig. 

Op 31 december telde de Groep
Landbouwkrediet 271 agentschap-
pen, waarvan er 242 gerund worden
door zelfstandige agenten en 29 door bezol-
digden.

Commerciële en operationele
ondersteuning

Het voorbije jaar werd de commerciële ondersteu-
ning van het zelfstandige agentennet versterkt,
opdat nog meer agenten zouden bijdragen tot de

realisatie van de objectieven
van de bank. Het aantal

branch managers
werd verhoogd

en de agen-
ten kun-

nen ook
r e k e -
n e n

op de steun van
relatiegelastigden
beleggingen. Met
de herstructure-
ring worden de
agentschappen
meer gesegmen-
teerd en meer ge-
personaliseerd be-
naderd. Op die manier
wil de bank de slag-
kracht van het net en dus

van de hele bank ver-
hogen.  

Commercieel beleid

Het Landbouwkrediet richt zich niet uitsluitend tot
professionals uit de landbouw, de tuinbouw en de
daaraan verwante sectoren. In 2004 zette het
Landbouwkrediet een strategie op om aan te tonen
dat hij inderdaad ook voor particulieren een valabe-
le keuze is. Beslist werd dat Woonkrediet Plus (het
hypothecair krediet voor particulieren van de bank)
het speerpuntproduct zou worden van de onderne-
ming. Naar aanleiding van Batibouw kwam het
Landbouwkrediet naar buiten met een sterk ver-
nieuwd product. Woonkrediet Plus kreeg een tarief-
structuur die niet alleen erg transparant is, maar ook

De retailbank

Nieuw agentsc hap te Goo ik

Nieuw agentschap te Brussel

N ieuw agents chap t e Neve le

N ieuw agentschap te Wav re

Hoofdzetel te Anderlecht
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Het Landbouwkrediet bleef ook in 2004 een van de
hoofdsponsors in het wielerpeloton. De ploeg Land-
bouwkrediet-Colnago behaalde 27 overwinningen,
reed zich het hele seizoen op een positieve manier
in de kijker - met een Belgisch kampioen als bekro-
ning ! - en droeg op deze manier bij tot meer naam-
bekendheid voor de bank.

Complementaire distributiekanalen

De thuisbank van het Landbouwkrediet Crelan-
online was van bij de lancering een succes en sinds-
dien is het gebruik alleen maar toegenomen. Eind
2004 - minder dan 2 jaar na de lancering - gebruik-
te  al 15% van de zichtrekeninghouders het  inter-
netbankieren van het Landbouwkrediet voor hun
dagelijkse verrichtingen.

Er werden in 2004 reeds enkele aanpassingen
gedaan die homebanking bij het Landbouwkrediet
gebruiksvriendelijker gemaakt hebben. Het Land-
bouwkrediet heeft ook beslist enkele functionalitei-
ten toe te voegen en Crelan-online performanter te
maken, met de bedoeling nog meer cliënten over
de streep te halen en vooral ook de KOZ, de onder-
nemingen,… meer comfort aan te bieden bij het
beheer van hun financiën.

Daarnaast biedt de dochteronderneming Europa-
bank internetbankieren aan haar cliënten aan via
EB-online. 

In 2004 werd ook beslist om selfbanking te lanceren
in het agentennet van het Landbouwkrediet. In
2005 wordt overgegaan tot de installatie van 30
toestellen, onder de merknaam "CASH & MORE".

Het Landbouwkrediet blijft ook phonebanking aan-
bieden aan zijn cliënten, onder de naam Dynaphone,
alsook telebanking Isabel, voor de (grotere) bedrijven.

nog eens erg scherpe rentevoeten mogelijk maakt.
Het Landbouwkrediet speelde bovendien erg kort
op de bal door elke week de rentevoeten systema-
tisch aan te passen aan de evolutie van de financië-
le markten. Het hoeft dan ook geen verwondering
te wekken dat Woonkrediet Plus het hele jaar door
als een van de voordeligste woonkredietformules uit
de bus kwam in vergelijkende studies die kranten en
tijdschriften publiceerden.

Bij een goed product hoort een goede communica-
tiestrategie. Om Woonkrediet Plus in ruime kring
bekend te maken werd het product in vier over het
jaar gespreide radiocampagnes voorgesteld. De
combinatie van een scherp tarief en deze belangrij-
ke reclamecampagne gaf een flinke impuls aan de
productie en deed het marktaandeel van het
Landbouwkrediet verdubbelen. Ook heel wat nieu-
we cliënten vonden de weg naar het Land-
bouwkrediet-agentschap in hun buurt voor de aan-
vraag van een Woonkrediet Plus. 

De informatie over Woonkrediet Plus kreeg vanzelf-
sprekend ook een prominente plaats op de website
van het Landbouwkrediet. Op elk ogenblik konden
de bezoekers daar de actuele rentevoeten, de vol-
ledige tariefstructuur en indicatieve aflossingsplan-
nen opvragen. Het aantal bezoekers steeg dan ook
exponentieel. De website van het Landbouwkrediet
werd trouwens begin 2004 in een nieuw, fris kleed-
je gestoken, dat het dynamische en universele
karakter van de bank nog meer in de verf zette. 

Beleggingscampagnes waren een andere constan-
te in de marketingcampagnes

van 2004. Die waren voor-
al toegespitst op uitgif-

tes van Euro Medium
Term Notes, maar
ook klassieke pro-
ducten  zoals kas-
bons of achter-
gestelde certifi-
caten kwamen
aan bod.  Het
Landbouwkrediet
werkte het voor-
bije jaar voor het

eerst samen met
Calyon, de investe-

ringsbank van het

Franse Crédit Agricole, naar aanleiding van de suc-
cesvolle lancering van een nieuw gestructureerd
product, Crelan Basket Optimizer. Uiteraard meng-
de het Landbouwkrediet zich met een verhoogde
aangroeipremie ook opnieuw in de strijd om de
gunst van de cliënt op het vlak van depositoboekjes. 

De diverse spaar- en beleggingsproducten uit het
gamma van het Landbouwkrediet
werden overigens het hele jaar
door belicht in de beleggings-
nieuwsbrief 'Geld & Actie'.

Naast dit alles waren er
ook nu weer een reeks
acties voor specifieke
doelgroepen. Er werd
verder werk gemaakt
van de opbouw van
een imago van 'bank
voor ondernemers'
via advertenties in de
nationale weekblad-
pers. De acties voor
land- en tuinbouwers
waren dan weer gericht
op een consolidatie van
onze positie als co-markt-
leider in de dienstverlening
aan deze sector: advertenties
en beleggingstips in landbouwbladen, direct-mail-
acties rond specifieke producten (zoals seizoenle-
ningen), en de publicatie van een nieuwe versie van
een uitgebreide technische brochure voor starters
in de land- en tuinbouwsector. 

In 2004 stonden met Agribex en de Beurs voor
Landbouw, Bosbeurs en Agrovoeding van Libramont
de twee belangrijkste landbouwmanifestaties van
ons land op het programma. Het Landbouwkrediet
was er als partner van beide organisaties opvallend
aanwezig. 

Maar ook op een hele reeks kleinere evenementen
kon het publiek kennismaken met het Land-
bouwkrediet. Dit waren trouwens niet altijd strikt-
agrarische manifestaties. Zo was de bank bv. op
heel wat regionale bouwsalons present, wat dan
weer aansloot bij de strategie om via het
Woonkrediet Plus de particulier de aanpak van het
Landbouwkrediet te laten ontdekken.
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De bank voor land-
en tuinbouwers

Hoewel het Landbouwkrediet steeds

meer een bank voor iedereen is,

verloochent hij zijn wortels niet. De

oorspronkelijke doelgroep van het

Landbouwkrediet, de land- en

tuinbouwers, vertegenwoordigt nog

steeds de helft van de cliënteel. Dankzij

zijn jarenlange ervaring en zijn

specifieke knowhow van de agrarische

sector is het Landbouwkrediet de

financiële partner bij uitstek van de

land- en tuinbouwsector. Bovendien

kan de bank rekenen op de steun en

knowhow van haar Franse

aandeelhouder-partner Crédit Agricole.

RECEPT
Salade liégeoise

• 1 tamelijk dikke snede gerookte Ardeense ham (100 g)

• 500 g vastkokende aardappelen

• 400 g prinsessenbonen

• 1 1/2 witte ui (130 g) 

• Enkele bladeren groene selder

• 4 theelepels witte azijn (20 g) 5 theelepels Xeres azijn (25 g)

• 2x50 ml kippenfond

• 1 eetlepel ongezouten boter (20 g)

• zout, 

• peper van de molen

Borstel en was de aardappelen. Met hun schil gedurende 20 minuten in 1/2 liter

heet water, met een halve theelepel zout, koken. 

Haal de schil eraf en snijd in dikke schijven. 

Houd warm in een pan met deksel.

Snijd de bonen in stukjes van ongeveer 3 cm lang. 

In een klein pannetje gaar koken, met water, zout en een snuifje sodabicarbonaat

gedurende 10 minuten. 

Laat uitlekken en voeg dit bij de aardappelen.

Hak de ajuin fijn. De boter in een pannetje smelten en de ui erin sudderen. 

Laat de helft van de kippenfond 5 minuten lang doorkoken op een zacht vuurtje. 

Giet alles in de pan met de groenten.

Snijd de gerookte Ardeense ham in staafjes van 2 mm.

Bak in een klein anti-kleefpannetje, op een hete vlam om goed te kleuren.

Neem de ham uit de pan en blus met de rest van de kippenfond. 

Giet de inhoud van de pan over de groenten, samen met de ham.

Voeg azijn toe en kruid met peper.

Goed mengen en bijkruiden. 

Opgelet, niet teveel zout gebruiken, want dat is al aanwezig in de ham. 

Dresseer op een warm bord. 

Versier met een selderblad dat in dunne reepjes gesneden is.
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Wortels die gekoesterd worden

Het Landbouwkrediet is van oudsher de partner bij
uitstek van de Belgische land- en tuinbouwwereld. 
Het agentennet van het Landbouwkrediet is voor-
namelijk gevestigd in het rurale milieu en de agent-
schapsdirecteurs hebben nauwe relaties met de
land- en tuinbouwers. Zij kennen de leefwereld van
hun cliënteel en voelen zich betrokken bij alles wat
leeft in en rond de landbouw. De land- en tuinbouw-
cliënten ontmoeten hun financiële partner op alle
grote en ook op heel wat kleinere landbouw-
manifestaties. Het Landbouwkrediet was immers
prominent aanwezig op het landbouwsalon van
Agribex, de beurs van Libramont, op Agriflanders in
Gent,… De bank treedt op deze evenementen op
als sponsor, maar ook als financieel raadgever, als
luisterend oor, kortom als steun voor de sector die
haar zo na aan het hart ligt. Op de stands die het
Landbouwkrediet op dergelijke manifestaties
optrekt, kan de cliënt de agentschapsdirecteur van
zijn streek ontmoeten, maar ook de landbouwspe-
cialisten van de hoofdzetel, die hem graag een
antwoord geven op specifieke of soms tech-
nische vragen.

Agribex
Het Internationaal Salon voor Land-
bouw, Veeteelt, Tuin en Groene Zones
of kortweg Agribex, is steevast een
grootse gebeurtenis voor het Land-
bouwkrediet. De bank houdt er immers
aan zichtbaar en sterk vertegenwoordigd
te zijn op het belangrijkste landbouwsalon
van het land. Dat de landbouw leeft, bewees
de enorme belangstelling waarop het Salon ook in
2004 kon rekenen. De stand van het Landbouw-
krediet werd een week lang overspoeld door een
ware mensenmassa. Van bij de ingang van het
Salon konden de bezoekers de stand ontwaren,
dankzij de cirkelvormige belichte koepel die als een
dak boven de stand troonde. Ze werden ernaar toe
geleid via de rode loper, die vertrok van de hoofd-
ingang en rechtstreeks naar het Landbouwkrediet

liep. Op de stand konden de (potentiële) cliënten in
een ongedwongen sfeer praten met hun bankier.
Het Landbouwkrediet wilde met zijn overduidelijke
aanwezigheid beklemtonen dat hij nog steeds een
hart voor de landbouw heeft en ook in moeilijke tij-
den deze sector wil blijven steunen. De bank was
trouwens niet alleen via een stand aanwezig, ook de
dierenwedstrijden werden door de bank gesteund
en alle paleizen waren gedecoreerd in de kleuren
van de bank.

Dit jaar organiseerde het Landbouwkrediet op
Agribex een Frans-Belgische dag. Alle bestuurders
van de bank (waaronder enkele vertegenwoordigers
van het Franse Crédit Agricole) en 35 lokale bestuur-
ders en land- en tuinbouwers van de twee Regionale
Franse Kassen, waren uitgenodigd voor een unieke
dag op Agribex. De speciale gasten ontdekten met

veel bewondering dit bij-
zondere evene-

ment en volg-
den een gelei-

de rondlei-
ding, waarbij
halt gehou-
den werd bij
enkele grote

exposanten
en cliënten van

het Landbouw-
krediet.

De beurs
van Libramont
De Landbouw-, Bosbouw- en Agrovoedingsbeurs
van Libramont is veel meer dan een trefpunt voor
landbouwers. Het is het ontmoetingscentrum bij uit-
stek voor de hele rurale wereld. De beurs van
Libramont vormt een reusachtig uitstalraam van de
landbouw en zijn producten, van de bosbouw en
het landelijke leven in al zijn facetten. Deze open-
luchtbeurs verbluft de toeschouwers met de meest
spectaculaire innovaties op het vlak van burgerlijke
bouwkunde en dwingt bewondering af voor de elite
van rundvee-, paarden-, ezels-, schapen- en var-
kenskwekerijen. Maar deze beurs is ook en vooral
een ideeëntank, een trefpunt van opiniemakers uit
de landbouwwereld, kortom een echt landbouw-
businesscentrum. 

Het Landbouwkrediet heeft als financiële partner
van de landbouwwereld dan ook een belangrijke rol
te spelen op deze beurs. Al 29 jaar is het
Landbouwkrediet opvallend aanwezig in Libramont.
Twintig jaar geleden werd de toren van het
Landbouwkrediet opgericht. De toren blijft een mooi
en zeer zichtbaar symbool van de sponsoring.
Daarnaast prijkt het logo van de bank praktisch op
het hele terrein van de beurs. In 2003 nam het
Landbouwkrediet een gebouw in gebruik waarin de
stand van de bank definitief werd ondergebracht.
Het gebouw symboliseert de duurzame relatie die
de bank met de land- en tuinbouwsector heeft. 

Ook tijdens de editie van 2004 vonden de officiële
openingstoespraken plaats tegen het decor van de
Landbouwkrediet-stand. In dat decor werd opnieuw
een panelgesprek georganiseerd, dat aandachtig
door de media gevolgd werd. Tijdens dat gesprek
zei Luc Versele, Voorzitter van het Landbouw-
krediet: “Wij zijn een bank waar de landbouwer zich
thuis voelt en zullen in de toekomst meer dan ooit

de landbouw pro-actief benaderen. We zullen onze
steun en dienstverlening aanbieden aan alle land- en
tuinbouwers, zowel aan diegenen die in de toe-
komst willen uitbreiden en zich willen aanpassen aan
de nieuwe situatie, als aan diegenen die hun
bestaande bedrijf verder willen rentabiliseren.”

Alden Biesen
De Land- en Tuinbouwdagen van Alden Biesen
waren in 2004 aan hun 20ste editie toe. Twintig jaar
lang al kunnen de organisatoren van dit evenement
in Bilzen rekenen op de steun van het Landbouw-
krediet.

Alden Biesen lokt vooral jonge gezinnen met kinde-
ren die willen zien wat de landbouw werkelijk is. Er is
soms een verschil tussen de realiteit van de agrari-
sche sector en het beeld dat de media ervan geven.
Een evenement zoals Alden Biesen is de gelegen-
heid bij uitstek om de kloof tussen beeld en realiteit
te dichten. Ook de kwaliteit van de Belgische pro-
ducten wordt tijdens die dagen in de schijnwerpers
gezet.

De editie 2004 was weer een schot in de roos en de
stand van het Landbouwkrediet kreeg een toevloed
aan bezoekers over de vloer.

Agriflanders
Dat de landbouw leeft, was ook te merken tijdens
de beurs Agriflanders. De beurs in Flanders Expo
Gent was, met 5000 bezoekers meer dan de vorige
editie, bijna het slachtoffer van haar succes. Het
Landbouwkrediet is de vaste partner van de wed-
strijd "Flanders Golden Pig Award", die tijdens deze
beurs georganiseerd wordt. Deze wedstrijd bestaat
al sinds 1992 en stelt zich tot doel  het imago van de
sector te versterken. 

De bank voor land- 
en tuinbouwers

L ibramon t

Agr i f l and e r s

Agribex
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Agriflanders lokt niet alleen de professionelen van de
land- en tuinbouwsector, maar ook veel gezinnen.
Veel bezoekers bezochten de stand van de bank,
waar ze terecht konden voor advies bij de kantoor-
directeurs en kredietspecialisten van het Landbouw-
krediet.

Gespecialiseerde knowhow

Het Landbouwkrediet wil zijn rol van loyale en
bevoorrechte partner van de land- en tuinbouwsec-
tor in de toekomst verder blijven uitoefenen en heeft
in de huidige moeilijke omstandigheden dus een
zeer belangrijke taak te vervullen. De bank kan nu
rekenen op de knowhow van de aandeelhouder-
partner, het Franse Crédit Agricole, maar beschikt
ook sinds jaren over heel wat kennis en deskundig-
heid in eigen huis.

Op de hoofdzetel van het Landbouwkrediet werken
verschillende bio-ingenieurs en landbouwspecia-
listen die zich buigen over de dossiers van de land-
en tuinbouwcliënteel. Dankzij hun opleiding en -
heel vaak - hun landbouwachtergrond, kunnen zij
met kennis van zaken advies verlenen en service
verstrekken aan deze specifieke doelgroep.
Bovendien beschikt het Landbouwkrediet over
twee heel aparte diensten, met name de dienst VLIF
en de dienst FIAW, genoemd naar de respectieve
ministeries van Landbouw: het Vlaams Landbouw-
investeringsfonds en het Fonds d'Investissement
Agricole Wallon. Deze diensten zijn samengesteld
uit landbouwexperts die de wetgeving door en door
kennen en de cliënten met raad en daad kunnen bij-
staan bij het aanvragen van overheidstussenkom-
sten voor hun investeringen. Daarnaast kunnen de
agenten voor hun cliënten een beroep doen op de
service van het CCAB (Centrum voor Agrarische
Boekhouding) voor de bedrijfseconomische boek-
houding, de mestbankaangifte, de landbouwfisca-
liteit,…

De landbouwdiensten realiseren overigens ook bro-
chures die op een overzichtelijke manier informatie
verstrekken voor de cliënten. De brochure "Alles
Weten" maakt de cliënten wegwijs in de reglemen-
tering van het VLIF. De vrij ingewikkelde en uitgebrei-
de materie wordt er op een duidelijke manier voor-
gesteld. 

Ondernemen in de agrarische sector is vandaag niet
meer zo evident. Dit heeft in de eerste plaats te
maken met de enorme evolutie van de sector, zoals
de almaar groeiende kapitaalbehoefte, de strenge-
re en ingewikkelde regelgeving (VLAREM,
Mestdecreet, Melkquotareglementering,...), de toe-
nemende prijsrisico's en de steeds hogere individu-
ele eisen die gesteld worden aan agrarische onder-
nemers. Maar ook de algemene tendens van
schaalvergroting in de agrarische sector heeft een
impact. In de brochure "Ondernemen in de land- en
tuinbouw" vindt de land- of tuinbouwer alles wat hij
moet weten om zijn bedrijf goed te runnen.

Landbouwproducten

Het Landbouwkrediet biedt een waaier aan produc-
ten die op maat gesneden zijn van de land- en tuin-
bouwers (seizoenleningen, investeringskredieten,…)
en de bank werkt steeds verder aan de optimalise-
ring van deze producten en de creatie van nieuwe. 

Markante landbouwfeiten

2004 was voor de land- en tuinbouwsector een
moeilijk jaar. Ondanks de zeer gunstige klimatologi-
sche omstandigheden met recordoogsten tot
gevolg, daalde de omzet met 18,5 %, tengevolge
van de instorting van de prijzen van alle veldgewas-
sen, aardappelen op kop.

De graanproductie lag 18 % boven het niveau van
2003, maar de prijzen daalden wel met 30 % door
het overaanbod in Europa en op de internationale
markten. Maar ook de koers van de euro speelde in
het nadeel van de Europese boer. Daarnaast speel-
den de slechte weersomstandigheden tijdens de
oogsttijd de landbouwers parten.Vooral de aardap-
pelteelt had het erg te verduren. Het areaal steeg
met 14 %, maar de prijzen voor de aardappelen op
de vrije markt daalden met 75 %. De oogst van de
suikerbieten was goed en de prijzen bleven op een
normaal peil. De geplande herziening van het
Europees suikerbeleid kan in de nabije toekomst
een belangrijke impact hebben op het inkomen in
deze sector.
De groententeelt, zowel in vollegrond als onder glas,
had sterk te lijden onder de prijserosie. Voor groen-
ten in open lucht daalden de prijzen gemiddeld met

24 %, voor groenten onder glas met 20 %. De toma-
ten, één van de belangrijkste exportproducten, wer-
den 40 % goedkoper, de prei zelfs 53 % en kom-
kommers, bloemkolen, paprika’s en bloemkolen tot
15 %. Door dit fenomeen kenden de coöperatieve
groentenveilingen in Vlaanderen een omzetdaling
van 25 tot 30 %, terwijl het volume van de aangele-
verde groenten amper met 1,7 % was gedaald.

Witloof staat op internationaal vlak reeds meerdere
jaren in het middelpunt van de belangstelling.
Marktcrisis en slechte prijzen manifesteerden zich
andermaal in 2004. Het evenwicht tussen vraag en
aanbod blijft een bijzonder moeilijke oefening. Zelfs
intensief internationaal overleg heeft geen oplossing
geboden en tal van inspanningen, waaronder inter-
nationale promotievoering, hebben het tij niet kun-
nen keren. Gelukkig konden de laatste maanden
van het jaar gedeeltelijk de slechte prijzen van de
rest van het jaar compenseren.

In de fruitteelt werd de zeer goede oogst (15 %
meer opbrengst voor de appelen en 21 % voor de
peren) tenietgedaan door de lagere prijzen. De prij-
zen voor de appelen daalden met 16 % en deze van
de peren met 14%.

De boomkwekerij kende een relatief goed jaar met
een stijging van de productiewaarde. De chrysanten-
teelt kreeg echter zware klappen. Het areaal steeg
niet alleen bij ons, maar in andere landen ontstonden
nieuwe productiegebieden. De plantenteelt onder
glas stagneerde omdat ook hier de prijzen onder
druk stonden. De snijbloementeelt verliest ook
steeds meer terrein omwille van de dalende prijzen.

De melkveehouderij en de varkenssector bleven
enigszins gespaard. De melkprijs voor de melkvee-
houder daalde met 1 % door de internationale con-
currentie. Die concurrentie zal nog verscherpt wor-
den door een fusiegolf met de bedoeling  kosten te
besparen en nog scherpere prijzen aan te bieden.
De varkenssector kende gelukkig een heropleving
na het bar slechte jaar 2003. Door de crisissituatie
van de vorige jaren is het aantal dieren met twee mil-
joen stuks gedaald in twee jaar. De prijzen voor het
varkensvlees stegen dan ook met 13,5 %.

De rundveesector kende een beperkte prijsdaling
met 8,5 %, nadat de prijzen zich in 2003 op een iets
hoger niveau hadden hersteld. De sector van het
slachtpluimvee heeft zich inzake volume hersteld
van de vogelpestcrisis in 2003. Het volume steeg
met 28 % en de prijzen daalden lichtjes. Slechter
verging het in de eiersector. Daar daalde de produc-
tie dit jaar met 8 %, terwijl de prijsvorming 44 % lager
lag dan verleden jaar. 

2004 was een scharnierjaar voor de land- en tuin-
bouw. De uitbreiding van de Europese Unie van 15
naar 25 landen zal een belangrijke impact hebben
op de landbouw in België en in alle landen van de
Unie. Het Landbouwkrediet besteedt een bijzonde-
re aandacht aan die evolutie. De uitwerking van het
nieuwe Europese landbouwbeleid is een ander cru-
ciaal punt. Met het invoege treden van de Mid Term
Review op 1 januari 2005 heeft de Europese land-
bouw een mijlpaal bereikt. Voornaamste kenmerken
zijn de loskoppeling tussen de premies en de pro-
ductie en het feit dat men, voor het bekomen van de
premies aan een hele reeks randvoorwaarden zal
moeten voldoen. Het Vlaamse en het Waalse
Gewest hebben elk van hun kant de mogelijkheid
om de praktische modaliteiten van de hervorming te
bepalen. De gevolgen van deze drastische omme-
keer zijn nog moeilijk in te schatten. Tegenover een
grotere vrijheid van productie staat een nog veel
grotere gevoeligheid dan voorheen aan aanbod- en
prijsschommelingen op de wereldmarkt. En dat kan,
zoals de ervaring leert, grote gevolgen hebben voor
het inkomen van de landbouwers, dat nu al laag ligt.
Het Landbouwkrediet volgt dit van zeer nabij.

In 2004 zijn de kredieten aan de land- en tuinbouw
met 2,2 % gestegen. Deze stijging is vrij bescheiden,
wat toe te schrijven is aan de hierboven beschreven
moeilijke context die de sector in 2004 kende.
Hoewel de landbouwkredieten sinds enkele jaren
niet meer de sterkste stijgers zijn, blijven ze essen-
tiële factoren van stabiliteit in de activiteit van de
bank, en dit dankzij het duurzame partnership dat
het Landbouwkrediet met de land- en tuinbouw-
wereld aangegaan is.
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De bank voor
professionelen en

ondernemingen

Het Landbouwkrediet profileert zich

steeds meer als professionele partner

van de KMO's en grote

ondernemingen. Enerzijds heeft de

aandeelhouder-partner, het Franse

Crédit Agricole, de vaste wil om het

Landbouwkrediet te steunen in zijn

groeibeleid ten opzichte van de

professionelen en de

ondernemingen, anderzijds heeft het

Landbouwkrediet met de acquisitie

van Europabank in één klap een

stevig stedelijk agentschappennet

verworven. In 2004 maakt de

kredietverlening aan de

ondernemingen voor het eerst het

grootste gedeelte uit van de

kredietactiviteiten van de bank.

Stoofpotje van everzwijn 

• 900 g everzwijn (schouder of bout)

• 1/2 kalfspoot

• 100 g vers varkenszwoerd

• 1 stuk hambeen

• 2 kleine uien beprikt met kruidnagel

• 2 wortels, in schijfjes gesneden

• de fijne schil van een onbespoten sinaasappel

• 1 kruidentuiltje met tijm, laurier, bonenkruid en een kaneelstok

• 3 teentjes ongepelde knoflook

• een weinig runderbouillon

• 1 liter rode wijn 

• 2 eetlepels olijfolie

• peper en zout

Snijd het everzwijn in stukken van ongeveer 50 g. 

Laten aankleuren in 2 eetlepels olie. 

Laat het vlees uitlekken op absorberend papier. 

Verwijder de olie. 

Bedek de bodem van de kookpot met het varkenszwoerd, en voeg daarna 

de kalfspoot, het hambeen, de uien beprikt met kruidnagel, de wortels, 

de fijne sinaasappelschil, de look en het kruidentuiltje toe.

Doe het vlees erbij. Overgiet volledig met rode wijn en bouillon. 

Breng aan de kook en zet daarna het vuur zachter. 

Doe het deksel op de pot.

Laat vier uur sudderen. 

Laat het deksel op de pot en voeg eventueel een weinig bouillon toe.
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KMO's, zelfstandigen en vrije
beroepen

Het Landbouwkrediet heeft alle troeven in handen
om met kleine ondernemingen, zelfstandigen en
vrije beroepen in de buurt van zijn contactpunten,
een efficiënt en volwaardig partnership aan te gaan.
In de eerste plaats geven de waarden die het
Landbouwkrediet voorstaat (proximiteit, beschik-
baarheid, empathie,…) de bank een psychologische
voorsprong ten opzichte van heel wat van haar con-
currenten, niet in het minst omdat de Landbouw-
krediet-agent zelf een zelfstandige is. Bovendien
heeft de bank ook alle producten en diensten in huis
die voor de zaakvoering van de hedendaagse
ondernemer of zelfstandige onmisbaar zijn : 

• instrumenten voor betaalverkeer : Business
Rekeningen, e-banking, automatische inning
van gedomicilieerde facturen,…;

• een uitgebreid gamma kredieten waarmee
de ondernemer of zelfstandige kan investeren
in de verdere ontwikkeling van zijn zaak, maar
dat hem ook een oplossing biedt voor finan-
cieringsbehoeften op korte termijn;

• verschillende formules voor de voorafbetaling
van zijn belastingen;

• gepersonaliseerde beleggingen waarmee
hij zowel zijn professioneel als zijn privé-kapi-
taal optimaal kan laten renderen. 

• dankzij de acquisitie van Europabank biedt de
Groep Landbouwkrediet nu ook leasings
aan.

In advertenties in weekbladen prees de bank haar
diensten voor ondernemers en zelfstandigen aan.
Relatiegelastigden stonden de agenten bij in de
benadering van deze doelgroep. Dat deze aanpak
vruchten afwierp, blijkt uit de evolutie van de pro-
ductiecijfers. De kredietverlening aan ondernemin-
gen maakt ondertussen het grootste gedeelte uit
van de kredietactiviteiten van de bank.

De ondernemingen in 2004

De conjunctuur in 2004 was niet al te rooskleurig,
wat leidde tot een daling van de krediettoekenning
aan de ondernemingen. De NBB spreekt van een
kredietomloopdaling van 11 % voor de grote onder-
nemingen en 6,2 % voor de middelgrote onderne-
mingen, terwijl de omloop kredieten voor de kleine
ondernemingen  met  7 % gestegen is (over de peri-
ode van juni 2002 tot juni 2004). Dezelfde tendens
zien we inzake de opname van kredietlijnen. De
middelgrote en grote bedrijven hebben er inder-
daad duidelijk minder gebruik van gemaakt en dit in
tegenstelling tot de kleine bedrijven. Deze evolutie
kan vooral verklaard worden door een daling van de
kredietaanvragen van de ondernemingen, een evo-
lutie die reeds ingezet werd in de loop van het jaar
2003.

Om de vraag terug op te peppen en de vrees van
de KMO's voor een "credit crunch" te verzachten,
werd een gedragscode overeengekomen tussen
de Belgische Vereniging voor Banken en verschillen-
de bedrijfsfederaties (VBO, Agoria, Unizo en UCM).
Deze code moet de relaties tussen de financiële
instellingen en de KMO's optimaliseren. De onderte-
kenende banken, waaronder het Landbouwkrediet,
engageren zich tot meer transparantie in hun beslis-
singen en verwachten in ruil een zo volledig moge-
lijke informatie van de KMO's. Tevens werd een con-
tactpunt gecreëerd, waar de KMO's terecht kunnen
met hun klachten. De bedoeling daarvan is om de
klachten op te volgen en een globale analyse te
maken van de problemen.

In deze economisch moeilijke context kunnen we
gelukkig vaststellen dat de rentabiliteit van de
ondernemingen toch lichtjes verbetert. Volgens een
studie van de firma Graydon hebben meer dan 62,5
% van de Belgische ondernemingen hun boekjaar
afgesloten met winst, dit is een verbetering met 1,66
% ten opzichte van het vorige boekjaar. Toch gaat
deze verbetering niet hand in hand met een stijging
van de solvabiliteit, aangezien die lichtjes daalt: het

percentage financiële onafhankelijkheid van de
Belgische bedrijven bedraagt in 2003 47,74 %. Tot
slot zal het jaar 2004 de geschiedenis ingaan als het
jaar met 7.984 faillissementen, dit is een stijging met
4,1 % ten opzichte van 2003.

Hoewel de context voor de bedrijven het voorbije jaar
dus vrij somber was, heeft het Landbouwkrediet het
behoorlijk goed gedaan. Met 518,9 miljoen toegeken-
de kredieten, stijgt de sector van de professionelen
en ondernemingen met 9,5 % ten opzichte van het
vorige boekjaar.

Grote ondernemingen

Binnen de kredietafdeling bestaat sinds meerdere
jaren een cel "corporate" als zelfstandige entiteit. Zij
staat in principe ten dienste van alle ondernemingen
met een jaaromzet van meer dan 25.000.000 EUR.

Aan de start bleek een aantal belangrijke bedrijven
binnen de oorspronkelijke doelgroep van de bank,
met name de land- en tuinbouwsector, immers een
intensieve en technisch-commerciële aanpak te
vereisen. Daar diende een efficiënte opvolging
tegenover te staan door een klein en polyvalent
team. Deze historische en trouwens nog erg actieve
doelgroep omvat in hoofdzaak groenten- en fruit-
veilingen, vleesverwerkende bedrijven, landbouw-
machineconstructeurs en handelaars in meststoffen
en voedingsgrondstoffen voor menselijke of dierlijke
consumptie.

Naast het beheer van de bestaande klantenrelaties
is de opdracht van de cel  gaandeweg uitgebreid tot
het onderzoeken van nieuwe opportuniteiten in het
zogenaamde corporate-segment, en dit tot soms
ver buiten de historische doelgroep. 

De kredietverlening, die nog steeds de hoofdacti-
viteit is, gebeurt niet alleen dankzij eigen contacten
met bedrijfsleiders, maar eveneens door deelnames
aan zogenaamde gesyndiceerde kredieten.
Dergelijke transacties gebeuren op uitnodiging via
een netwerk van kanalen in de financiële sector.

Deze operaties zijn dan ook meestal internationaal
georganiseerd onder verschillende deelnemers en
aan buitenlands recht onderworpen. 

De globale cliëntenportefeuille is tijdens de laatste
jaren aldus rechtstreeks en onrechtstreeks aange-
groeid met toonaangevende bedrijven uit de meest
verscheidene sectoren, gaande van de voedings-
middelensector tot de grootdistributie, machine-
bouw, financiële diensten, technologie, media en
farma-sector.

Ook tijdens het afgelopen jaar werden opnieuw een
aantal mooie nieuwe operaties opgetekend.

Na de intrede van het Franse Crédit Agricole in het
kapitaal van de bank werd de cel "corporate" boven-
dien aangesteld als aanspreekpunt voor Franse
bedrijven die  activiteiten in ons land wensen te ont-
wikkelen met een nieuwe Belgische bankpartner.

De bank voor 
professionelen 
en ondernemingen
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RECEPT

Op 1 april 2004 kocht het

Landbouwkrediet alle aandelen van

Europabank over van de

Nederlandse financiële groep

Achmea. Deze overname kadert

volledig in het langetermijnplan van

het Landbouwkrediet, waarin gemikt

wordt op groei, ook in de steden. De

effectieve finalisering van de

overname gebeurde op 27 mei 2004.

Europabank

Paling in ‘t groen

• 1 kg paling

• visbouillon

• 50 g boter of margarine

• 30 g bloem

• 250 g zurkel

• enkele takjes peterselie en kervel

• palingkruid

• citroensap

• peper

• zout

Maak de paling schoon, snijd in stukken van 5 tot 6 cm.

Laat hem gedurende 10 minuten pocheren in visbouillon.

Spoel de kruiden en hak ze.

Maak een blonde saus met de boter of margarine, de bloem en de visbouillon.

Voeg er de gehakte kruiden bij en breng op smaak met peper, zout en citroensap.

Laat een paar minuten koken.

Meng de vis voorzichtig met de saus en dien op met bruin brood of frieten.
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Europabank in een notendop

Europabank is een Belgische bank met hoofdzetel
in Gent. De bank verschaft werkgelegenheid aan
267 personen en beschikt over een net van 29
agentschappen, allemaal gelegen in de steden. De
bank is gespecialiseerd in het consumentenkrediet
en telt 70.000 cliënten: particulieren, handelaars en
kleine ondernemingen, zowel kredietnemers als
spaarders.

De geschiedenis van Europabank

Europabank werd in 1965 opgericht door de
Amerikaanse holding "International Bank of
Washington". Het doel was een bank te zijn voor par-
ticulieren en handelszaken, met een beperkt aantal
commercieel goed gelegen agentschappen. Het
basisaanbod bestond uit betere voorwaarden voor
spaarders en goedkoper geld voor mensen die wil-
den lenen. Een eenvoudige, efficiënte en snelle
administratieve aanpak maakte dit beleid succesvol.
Europabank werd een erg rendabele bank.

In 1987 werd de holding "Brinvest" hoofdaandeel-
houder van Europabank en deze werd in 1996
opgevolgd door de groep Ackermans & Van
Haaren. Begin 1998 verkochten zij de bank aan de
Nederlandse "Achmea Groep". Vandaag is
Europabank opgenomen in de Groep
Landbouwkrediet en dus in Bel-
gische handen. 

Het net

Een van de grootste punten
van complementariteit tus-
sen het Landbouwkrediet
en Europabank is de
geografische inplanting van
de twee netten. Terwijl het
Landbouwkrediet hoofdzakelijk in
de rurale gebieden aanwezig is, ligt
het actieterrein van Europabank in de steden.

Het eerste kan-
toor van Europabank
werd geopend in het mooi
gerestaureerde historische hotel van de Sint-
Pietersabdij op de Groentenmarkt in Gent (vlakbij de
Korenmarkt, in het hart van de Oost-Vlaamse
hoofdstad dus). De benedenverdieping van dit
gebouw werd in 1998 drastisch gemoderniseerd en
huisvest nog steeds het kantoor van de Gentse
binnenstad. Door de expansie in de jaren tachtig
werd de hoofdzetel van Europabank, die ook op de
Groentenmarkt gelegen was, overgebracht naar de
Burgstraat in Gent. Europabank heeft 29 agent-
schappen, die gerund worden door bezoldigde
personeelsleden. In bijna alle belangrijke Vlaamse
steden is Europabank aanwezig. Ze beschikt ook
over een agentschap in Brussel en een in Luik.
Europabank heeft in het verleden enkel kantoren
geopend waar ze over een voldoende groot hinter-

land aan cliënteelpotentieel beschikt. De
recentste kantoren werden geo-

pend in Roeselare, Zottegem,
Lier en, in 2004, Vilvoorde.

De cliënten en 
de producten

De kredietcliënteel is voor ongeveer
drie vierden samengesteld uit parti-
culieren en voor een vierde uit han-
delaars en kleine ondernemingen.
Verkocht worden vooral consu-
mentenkredieten, kredietopenin-
gen, leasings en kaskredieten. Ook
aan de depositokant zijn de meeste
cliënten particulieren. Vooral traditione-
le spaarproducten bekoren de cliënten
van Europabank.

Europabank heeft een internationale Visa- en
Mastercard-licentie. Cliënten van Europabank kun-
nen ook bankieren via internet: EB-Online Service
heet de thuisbank. Meer dan 2000 cliënten maken
gebruik van deze service.

Strategie en synergieën

Voor het Landbouwkrediet past deze
acquisitie in het nieuwe ondernemingspro-
ject, dat goedgekeurd werd door de
Belgische aandeelhouders (de coöpera-
tieve Landbouwkassen Lanbokas en

Agricaisse) en door de Franse aandeelhouders (de
Regionale Kassen van Crédit Agricole du Nord de
France en Nord-Est en Crédit Agricole France). Dit
ondernemingsplan is gericht op groei, zowel intern
als extern.

• Europabank beschikt over specifieke com-
petenties, meer bepaald inzake het consu-
mentenkrediet, leasing en creditcards, die
nuttig gevaloriseerd kunnen worden binnen
het Landbouwkrediet.

• Naast het nichebeleid zal Europabank vanuit
haar agentennet retailbankactiviteiten ont-

wikkelen. Het commerciële net is uiterst
complementair met dat van het

Landbouwkrediet. De agentschappen
van het Landbouwkrediet worden
gerund door zelfstandige agenten
en zijn hoofdzakelijk in het rurale
milieu gevestigd, terwijl het agen-
tennet van Europabank uitsluitend
samengesteld is uit bezoldigde
medewerkers en gesitueerd is in
de steden.

In 2005 zal het accent gelegd wor-
den op commerciële en operatio-

nele synergieën tussen het Land-
bouwkrediet en Europabank.

Deze synergieën betekenen een verbre-
ding van het productengamma voor beide

banken. 

Europabank

Agentschap Groentenmarkt Gent

Luc Vers e le , Voorz i t t er Landbouwkre
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Hoe maak ik mayonaise?

• 1 eierdooier
• 1 1/2 tot 2 dl olie
• 1 eetlepel azijn of citroensap
• peper
• zout
• 1 mespunt mosterd

Meng de eierdooier, de peper, het zout
en, naar smaak, ook de mosterd onder
elkaar. Voer er een lepel azijn of citroen-
sap bij en meng goed. Giet er geleide-
lijk aan wat olie bij, steeds in dezelfde
richting roerend. Wordt de saus te dik,
voeg er dan azijn of citroensap bij en
vervolgens weer olie. Gebruik je de
mayonaise bij een slaatje, dan kan je
fijngehakte sjalot, ui of verse groene
kruiden onder de mayonaise roeren.

RECEPT

De financiële activiteiten van het

Landbouwkrediet werden het voorbije

jaar geherstructureerd. Er werd een

nieuwe indicator ingevoerd en de

risicobeheersing kreeg een nog grotere

aandacht. 

De financiële activiteiten van het

Landbouwkrediet vormen een perfecte

aanvulling van de traditionele

kernactiviteiten, door een onontbeerlijke

interface te leveren met de financiële

markten en door bij te dragen tot de

diversificatie en de beheersing van de

financiële risico's die met deze en andere

domeinen gepaard gaan.

De financiële bank



5352

De financiële activiteiten van 
de bank 

Na een reflectie over de financiële activiteit in het
Landbouwkrediet werd die in de loop van het twee-
de semester 2004 gestructureerd rond twee polen:
het beheer van de activa en de passiva enerzijds en
het beheer van de financiële portefeuille anderzijds.

Voor het beheer van de activa en de passiva werd
een nieuwe indicator, de vastrentende gap, ontwik-
keld en in gebruik genomen om het renterisico van
de bank te meten en te sturen. Deze evolutie zal
vanaf 2005 volop zijn vruchten afwerpen. De onder-
hevigheid van de balans van de bank aan het rente-
risico zal preciezer opgevolgd kunnen worden
dankzij de opdeling in tijdzones.

In het kader van de vastrentende gap is de porte-
feuille van de staatsleningen nu volledig geïnte-
greerd in de ALM-activiteit. Hij vormt, samen met de
renteswaps, een van de twee interventietools om
de onderhevigheid aan het renterisico te regelen. In
2004 is de portefeuille van de staatsleningen vrij sta-
biel gebleven, vooral rekening houdend met het vrij
lage niveau van de rente op lange termijn, wat niet
aanzette tot een verhoging van de portefeuille. De
afvlakking van de rentecurve impliceert minder
potentieel voor de transformatiemarge en bijgevolg
een lagere bijdrage aan het resultaat van de bank.
De bank heeft slechts een gering deel van haar por-
tefeuille aan Staatsobligaties besteed. Zo behoudt
het Landbouwkrediet een constante buffer aan
meerwaarden op dit type activa ten opzichte van
het voorgaande jaar.

De andere pool van de financiële activiteit wordt
gevormd rond het beheer van een gediversifieerde
portefeuille van financiële activa. Indicatoren met
betrekking tot het meten van het risico, de opvol-
ging van de performantie en het verbruik van eigen
vermogen omkaderen strikt het portefeuillebeheer.

De portefeuille is samengesteld uit een aantal com-
partimenten die door hun diversificatie een optimali-
sering van het rendement ten opzichte van de
opgelopen risico's beogen. Voor wat betreft de
compartimenten die gebaseerd zijn op de krediet-
spread, heeft de bank het niveau van haar beleg-
gingsportefeuille in Floating Rate Notes behouden,
alsook de marge ervan. De portefeuille Asset and
Mortgage Backed Securities daarentegen, onder-
ging een natuurlijke afslanking. Daarvoor zijn twee
verklaringen. Enerzijds leidde het historisch laag
niveau van de rentevoeten tot vervroegde terugbe-
taling van veel onderliggende kredieten. Anderzijds
krompen de spreads op dit type product fors, ook al
bleef het aanbod van gestructureerde producten in
2004 op peil. 

Eind 2004 werden nieuwe compartimenten ge-
creëerd binnen de financiële portefeuille. Op die
manier wil de bank performantie nastreven op een
bredere waaier van onderliggend papier, terwijl ze
toch heel voorzichtig blijft inzake het soort risico dat
ze wil aanvaarden. Ook daarvan zouden de effecten
in 2005 duidelijk moeten worden. 

De andere financiële activiteiten van de bank, en
dan vooral de thesaurie, de wisselactiviteiten en de
verkoop van eurobonds, dienden vooral als onder-
steuning van de commerciële activiteit van de bank.
Ze droegen gelijktijdig ook bij tot het resultaat van
het Landbouwkrediet.

Ten slotte werd bij de reflectie over de evoluties van
de financiële activiteit ook het vooruitzicht van de
invoering van de IAS/IFRS-normen opgenomen.

De financiële bank
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Stoemp met kool op grootmoeders wijze

• 1 kleine savooi

• 1 kg bloemende aardappelen, bintjes

• 60 g boter

• muskaatnoot

• zout

• peper

Schil de aardappelen.

Was de savooi en snijd ze in schijfjes.

Breng de kool en de aardappelen afzonderlijk in gezouten water aan de kook.

Maak ze samen met een passe-vite (BELANGRIJK) fijn, wanneer ze beide gaar zijn 

(de kool moet zacht zijn).

Laat de boter op de puree smelten.

Breng op smaak met muskaatnoot, peper en zout.

Indien nodig een beetje melk toevoegen.

Mengen.

RECEPT

Je kan de kooktijd verkorten
d
o
o
r

e
e
n

klo
n
tje

b
o
te

r
toe

te voegen

aan het water; de boter
ve

rho
o
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h
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t

va
n

het water.

Om de bancaire risico's nog beter

onder controle te houden, werd in de

bank de functie van risk manager

gecreëerd. Deze nieuwe functie past

ook in het kader van het project Bazel II

en van de invoering van de IAS/IFRS-

regels. Het identificeren, meten en

sturen van risico's zal in de komende

jaren alsmaar aan belang toenemen. 

Risicobeleid
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Risicobeleid

IAS/IFRS

Met betrekking tot de invoering van de IAS/IFRS-
regels hebben de bank en haar dochter
Europabank een performante tool aangekocht die
als link zal dienen tussen de operationele toepassin-
gen en de boekhoudtoepassing. Concreet gezien
zal de tool de evenementen die geïdentificeerd wor-
den in de operationele ketens, vertalen in IAS/IFRS-
normen (valorisatie) en de onderliggende boekin-
gen vertalen naar de boekhoudtoepassing.

Er werd ook een nieuw IAS/IFRS-boekhoudplan
gedefinieerd, dat parallel zal draaien met de huidige
Belgian GAAP.

Voor 2005 werd een nieuwe projectstructuur
opgezet, waarbij een groot aantal medewerkers
betrokken worden, en meer in het bijzonder de risk
manager.

Bazel II

Medio 2004 werd een projectorganisatie Bazel II
opgezet, die rechtstreeks door de risk manager van
de bank geleid wordt. De prioriteiten van het project
zijn de analyse en de ontwikkeling van de nodige
informatica- en andere systemen om te kunnen
beantwoorden aan de nieuwe reglementaire ver-
plichtingen. De bank heeft  geopteerd voor de stan-
daard-aanpak.

Wat betreft de implementatie van pijler I, zal het ook
mogelijk zijn om met de tool die aangekocht werd
voor IAS/IFRS, de reglementaire kapitaalvereisten te
berekenen.

Voor de andere pijlers (II en III) is de risk manager
belast met het onderzoek van hoe de bank zich aan
de nieuwe regels kan aanpassen.

De eerste taak van de risk manager is het opstellen
van een ad hoc-structuur om de belangrijkste ban-
caire risico's te beheersen. De bedoeling is om de
verhouding van de risico's ten opzichte van het
eigen vermogen te evalueren en de risico's onder
controle te houden.

Kredietrisico's

Inzake kredietrisico's werd in 2004 vooral gewerkt
aan de ontwikkeling van nieuwe tools in de IT-toe-
passing voor het beheer en de verwerking van kre-
dieten. Het ging hier met name om de informatise-
ring van de zekerheden en de  creatie van een fiche
voor de geïnformatiseerde opvolging van dubieuze
vorderingen, waardoor elke contentieux-beheerder
op elk moment een volledig beeld heeft over de
situatie van de cliënt die in gebreke blijft.

In 2005 zullen heel wat projecten opgezet worden in
het kader van de nieuwe reglementaire omgeving,
gecreëerd door de IAS/IFRS-normen en het nieuwe
kapitaalakkoord:

• de "risk adjusted pricing", 
• de ontwikkeling van een KOZ-rating, 
• het opstellen van een watch-list
• het opstellen van acceptatierichtlijnen en

-beleid voor de belangrijkste sectoren.

Er werd een comité opgericht voor de opvolging
van de tegenpartijrisico's. De bedoeling van dit
comité is drievoudig:

• de portefeuilles en de tegenpartijrisico's die
ermee verbonden zijn, analyseren,

• aanbevelingen formuleren aan de Directie
van de bank en/of aan de departementen, in
termen van richtlijnen en "policy",

• een ad hoc-reporting maken voor het
Directiecomité, het Auditcomité en de Raad
van Bestuur.

De installatie van dit comité toont de wil van de
Directie van de bank om het kredietrisico op een
meer gestructureerde manier op te volgen.

Financiële risico's

Voor het beheer van de activa en de passiva van de
bank (ALM) werd de techniek van de vastrentende
gap ingevoerd als belangrijkste indicator van het
renterisico (zie ook hoofdstuk "financiële bank").

Operationele risico's

Binnen het Landbouwkrediet is een gespecialiseerd
comité belast met het beheersen van het operatio-
nele risico.

In 2004 legde dit comité zich vooral toe op de voor-
bereiding van nieuwe ontwikkelingen die gepland
zijn voor 2005 (onder meer het aanschaffen van een
tool voor de identificatie en meting van operationele
risico's, die de naam Europa meekreeg en die ont-
wikkeld werd door het Franse Crédit Agricole).

In 2005 zal deze tool in gebruik genomen worden.
Het uiteindelijke doel is om de operationele risico's
van de bank te beheersen rond drie pijlers:

• risicosensibilisering
• een methodologie (cartografie van de acti-

viteit van de bank)
• een beheerstool (database van de proces-

sen, risico-evenementen, risico-cotering,
indicatoren en maatregelen).

Er werd een ad hoc-organisatie opgezet, zodat alle
operationele risico's van de bank tegen eind 2005
geïnventariseerd zullen zijn.

Naast het Europa-project wordt in 2005 verder
gewerkt aan de upgrading van het Business
Continuity Plan / Disaster Recovery Plan.
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Operations and 
information 
technology

Het jaar 2004 was het jaar van de

doorvoering van RBS, het Retail

Banking System. Tijdens het weekend

van 2 en 3 oktober werd een nieuw

informaticaplatform voor de

betalingen en beleggingen

gelanceerd. Het was het orgelpunt

van maandenlange voorbereidingen.

Sindsdien werken de agenten en de

backoffice-medewerkers van het

Landbouwkrediet in een modernere

en performante IT-omgeving.

RECEPT
Stoofkarbonade

• 1 kg stoofkarbonades

• 50 g boter of margarine

• kruidnagel

• laurier

• tijm

• peper en zout

• 2 fijngesneden uien

• 1 snede brood

• mosterd

• 1 glas water of wijn of 1 dl bier

• wijn

• aardappelbloem 

Bruin de ui in hete boter of margarine. Braad er daarna de stuk-

ken vlees in. Voeg er de kruiden bij, alsook de peper en het zout.

Dek de pan goed af en laat lang en zachtjes stoven. Voeg na

korte tijd een glas water, het bier of de wijn toe, alsook een

snede brood met mosterd bestreken, die je laat meestoven om

de saus te binden. Voeg zo nodig regelmatig vocht toe.
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Operations &
Information
Technology

Portaalsite
Naar aanleiding

van de lancering van
de nieuwe toepassing voor

betalingen, beleggingen en verzekeringen, werd tij-
dens het eerste weekend van oktober tevens een
volledig nieuwe informatica-omgeving geïnstalleerd
in alle agentschappen van het Landbouwkrediet. Die
omgeving kreeg de naam portaalsite mee, wat slaat
op het feit dat de site de opening vormt naar heel
wat informatie. Dankzij deze omgeving kunnen bijna
alle toepassingen waarmee de agentschapsmede-
werkers nu werken op één enkel scherm gevisuali-
seerd worden. De portaalsite is opgedeeld in ver-
schillende zones waardoor de informatie sneller toe-
gankelijk is en uniformer weergegeven wordt. 

Communicatie en opleiding
Het departement Marketing zorgde voor een ade-
quate communicatie naar de cliënten toe, zodat zij op
tijd ingelicht werden over eventuele veranderingen.

Een nieuwe toepassing vergt uiteraard enige aan-
passing voor de gebruikers en het ligt dan ook voor
de hand dat alle agentschapsmedewerkers degelijk
voorbereid werden op de overschakeling. Zij kregen
opleidingssessies kort voor de opstart. Bovendien
hebben de opleiders ook hulpschermen geschre-
ven die ze in het programma zelf hebben geïnte-
greerd, zodat ze direct consulteerbaar zijn voor de
gebruikers.

Cijfers
Enkele cijfers om een idee te geven van de omvang
van de investeringen: 6.800 gevallen werden
getest, 7 simulaties van het migratieweekend wer-
den uitgevoerd en het equivalent van 35 personen
(zowel intern als extern) fulltime gedurende 3 jaar
hebben aan dit project meegewerkt.

RBS 

RBS of Retail Banking System was een mega-pro-
ject, het domineerde het werkjaar van de meerder-
heid van de medewerkers van het Landbouw-
krediet. Het werd een risicovolle operatie, die dan
ook zeer minutieus werd voorbereid. Na een lang en
toch wel zwaar migratieweekend begin oktober
2004, kon de lancering van RBS als geslaagd
bestempeld worden. Het was dan ook met enige
fierheid dat het management en de medewerkers
van de bank konden vaststellen dat hun grote
inspanningen beloond werden.

Het wat en het waarom
RBS is de naam van het nieuwe systeem voor beta-
lingen, beleggingen en verzekeringen. Het vervangt
het vroegere NBS dat in synergie met de voormali-
ge bancaire partner gebruikt werd. Met de komst
van RBS werd het Landbouwkrediet uitgerust met
zowel een nieuwe backoffice-toepassing, als een
nieuwe frontoffice-toepassing. 

Voor de backoffice werd geopteerd voor het package
Thaler van de Belgische firma Callataÿ & Wouters.
Ook voor de frontoffice werd met deze firma
samengewerkt. Het package Kyudo werd geïnte-
greerd in een portaalsite, die ontwikkeld werd door
het departement ICTS van het Landbouwkrediet.

Een minutieus scenario
Voor de overgang van het oude naar het nieuwe
systeem had de Directie voor het big bang-scenario
geopteerd, dit wil zeggen dat alle gegevens in één
weekend overgepompt werden. Dit scenario bevat-
te het minste risico's, maar vereiste wel een dege-
lijke voorbereiding. Niet alleen moest op voorhand
alles verschillende malen getest worden, en in echte
omgeving gezet worden, de migratie zelf moest ook
uur per uur uitgeschreven worden. 

De eigenlijke ontwikkelingen werden grotendeels
afgerond voor de zomervakantie. Van juli tot sep-
tember werd een indrukwekkende serie tests uitge-

voerd met de andere toepassingen van de bank
(zoals de cliëntendatabank, de toepassing voor het
kredietbeheer, de toepassingen voor het beheer
van marktverrichtingen, voor de boekhouding,…).
Maar daarnaast werden ook de externe toepassin-
gen getest, zo bijvoorbeeld de link met het UCV
(Uitwisselingscentrum en Verrekeningen), met de
centrale voor Internationale Betalingen (SWIFT), of
nog met de risicocentrale van de Nationale Bank.

Het werd een helse taak, die tot een goed einde
gebracht kon worden dankzij de degelijke organisa-
tiestructuur waarop het project rustte. Uiteraard
speelde ICTS een sleutelrol in de realisatie van dit
project, maar ook de grote input van de gebruikers
was van cruciaal belang voor het welslagen van dit
project.

Het migratieweekend
De agentschappen van het Landbouwkrediet wer-
den gesloten tijdens het weekend van de big bang.
Alle migratie-activiteiten werden de zondagnamid-
dag met succes afgerond en de
nieuwe toepassing was,
zoals gepland, de
maandagmorgen
beschikbaar in
de agent-
schappen.

Migratieweekend RBS

Migratieweekend RBS



Het Landbouwkrediet groeit,

evolueert en moderniseert. De

medewerkers zijn van cruciaal belang

in dit veranderingsproces. In mei

2004 werd de Groep uitgebreid met

zo'n 250 medewerkers door de

acquisitie van Europabank. Sindsdien

kan de Groep Landbouwkrediet

rekenen op de kennis en ervaring van

circa 1.600 medewerkers.  

Het voorbije jaar werd een

grootscheeps IT-project

doorgevoerd. Dankzij de inzet, de

motivatie, de competentie en het

doorzettingsvermogen van de

medewerkers werd dit project, dat zo

belangrijk is voor de toekomst van de

bank, tot een goed einde gebracht. 

De medewerkers zijn de kracht van

de bank op mensenmaat. Juist

daarom besteedt de bank een

bijzondere aandacht aan de

ontwikkeling, de carrièreplanning, de

opleiding en in het bijzonder aan het

welzijn op het werk.
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Human resources
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Gentse Waterzooi

• 1 hele kip 

• 1 kg aardappelen

• 1 wortel

• 1 groene selder

• 1 prei

• 1 ui

• roux

• 2 eetlepels room

• 1 laurierblaadje

• gehakte peterselie

• tijm

• nootmuskaat

• peper en zout

Maak de wortel, prei en selder schoon en snijd de mooiste delen in stukken

van 10 cm.

Vul een hoge pot met koud water. Doe er de kip, de resterende stukken

van de groenten, de ui, laurier, tijm, nootmuskaat, peper en zout bij. Laat

gedurende anderhalf uur zachtjes sudderen.

Schil de aardappelen en kook ze gaar in gezouten water.

Versnijd de mooie stukken van de groenten in reepjes, kook ze in gezouten

water beetgaar en spoel ze daarna direct met koud water. 

Neem de kip uit de bouillon, haal het vlees eraf en versnijd het in niet al te

grote stukken.

Zeef de bouillon, laat terug goed doorkoken en bind lichtjes met de roux.

Voeg het kippenvlees en groentjes bij de bouillon, laat nog even opkoken,

werk af met room en peterselie en serveer met de gekookte aardappelen.

RECEPT
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regelmat ig
culturele, soci-

ale en sportieve
e v e n e m e n t e n .

Vorig jaar nam de bank
ook deel aan een evene-

ment georganiseerd door de part-
ner-aandeelhouder, het Franse Crédit Agricole, met
name de Omnisportdagen of JOCA in Rijsel. Het
Landbouwkrediet nam er deel aan twee disciplines
en sleepte goud in de wacht voor de discipline
waarmee de bank toch wel een bijzondere band
heeft, het wielrennen, en brons voor het volleybal.
Dit evenement was de gelegenheid bij uitstek om

kennis te maken met de Franse col-
lega's, wat de basis vorm-

de voor aangename
professionele re-

laties.

Een goede verstandhouding als basis voor goede
professionele relaties, dat is dus een van de kracht-
lijnen van het welzijn op het werk. De bank vindt ook
goede contacten met de partner-aandeelhouder
van het grootste belang en was dan ook herhaalde-
lijk de gastheer van bestuurders
van enkele Kassen van
de Groep Crédit
Agricole.  

Heel wat mede-
werkers hebben zich
in 2004 bijzonder ingezet om
het megaproject RBS tot een goed einde te brengen.
Om de lancering van dit nieuwe informaticaplatform
op de vooropgestelde datum te kunnen uitvoeren,
hebben medewerkers van verschillende departe-
menten (zowel IT als gebruikers) uitzonderlijke
inspanningen geleverd. De Directie van de bank

Welzijn op het werk

De medewerkers moeten zich goed voelen op het
werk. Dat is niet zomaar een hol statement van het
Landbouwkrediet. Reeds in 2004 was “welzijn op
het werk” een belangrijk punt van het Human
Resources-beleid; in 2005 is het opgenomen als
één van de vier strategische assen van het Tactisch
Plan. Eind 2004 heeft de bank het vijfjarenplan van
het welzijn op het werk afgerond. De bank op men-
senmaat organiseert verschillende initiatieven die
het welzijn op het werk bevorderen.

Persoonl i jk
contact is het

uitgangspunt in de
relaties met de cliën-

teel, maar ook onder de
medewerkers onderling en tussen de medewer-
kers en de Directie is een goede verstandhouding
niet onbelangrijk. Daarom nodigt de Voorzitter van
de bank elke maand een groep medewerkers uit
voor een ontbijtvergadering. Zo krijgt hij de gele-
genheid om elk van hen op een ongedwongen
manier te leren kennen en te voelen wat er leeft
onder het personeel. De personeelsleden van hun
kant stellen het initiatief erg op prijs; ze zien de ver-
gaderingen als een forum waar verschillende
onderwerpen aangesneden kunnen worden én als
de kans om de CEO van de bank anders te leren
kennen.

Gezondheid 
en rookverbod
Net zoals in 2003
organiseerde de bank
het voorbije jaar de
Veertiendaagse van
de Gezondheid.
Tijdens deze veertien
dagen konden de per-
soneelsleden zich in-
schrijven voor medische
consultaties, voor informa-
tiesessies rond voeding,… Er
werd ook de mogelijkheid gebo-
den om aan sport te doen, er werden gezonde
menu's geserveerd enz. Deze Veertiendaagse
vormde ook het begin van een sensibiliserings- en
begeleidingscampagne om het roken onder perso-
neelsleden te verminderen. De rokers konden zich
inschrijven voor sessies om te stoppen met roken,
of om hun rookverbruik te verminderen, en dit als
voorbereiding op het rookverbod dat op 1 januari
2005 in alle lokalen van de hoofdzetel van kracht
werd. Het Landbouwkrediet geeft zo al zijn perso-
neelsleden de kans om in een rookvrije ruimte te
werken en nam dus een jaar voorsprong op de
nationale wet.

Tevredenheidsenquête
Het Landbouwkrediet organiseert om de twee jaar
een tevredenheidsenquête onder de personeelsle-
den. De vorige enquête dateert van 2003. Tijdens het
hele jaar 2004 werden tal van initiatieven genomen
om de punten die minder goed scoorden te verbete-
ren. 

Evenementen
Om de teamgeest aan
te zwengelen onder
de personeels-
leden organise-
ren de Sociale
Werken van
de bank

Human resources

Brochure Veertiendaagse
va
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JOCA

JOCA

Ontbijtvergaderingen met de Voorzitte
r

JOCA

Nieuwjaarsreceptie voor het net

Nieuwjaarsreceptie in de hoofdzetel
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heeft die inspanningen naar waarde geschat en
wou dit ook tonen aan de betrokken medewerkers
door speciaal voor hen
een incentive te
organiseren. 

Ontwikkelingsgesprekken

Het Landbouwkrediet hecht al jaren een groot
belang aan de competentie en de ontwikkeling van
de medewerkers. Daarom werd in 2002 het project
"competentiebeheer" gestart. Intussen werd heel
wat analysewerk in de praktijk omgezet en in 2004
werd een nieuwe stap gezet in dit project. Alle
managers hebben een ontwikkelingsgesprek met
hun verantwoordelijke gevoerd. Als voorbereiding

daarop kregen zij een informatievergadering en
twee dagen training. De bedoeling van het ontwik-
kelingsgesprek is te focussen op de ontwikkeling
van de persoon, zowel individueel als in zijn omge-
ving. Op die manier wil de bank de carrière-evolutie
van de medewerkers stimuleren. Er werd voor elke
manager een ontwikkelingsplan opgesteld.

In de komende jaren worden de ontwikkelingsge-
sprekken uitgebreid tot alle medewerkers van de
bank. Een pilootproject is daarvoor al opgestart in
het departement Boekhouding, waar alle perso-
neelsleden het voorbije jaar een ontwikkelingsge-
sprek gehad hebben.

Opleiding

Om de competentie van de medewerkers te verho-
gen, stimuleert de bank de medewerkers om oplei-
dingen te volgen in verschillende domeinen. Het
vormingsaanbod gaat van algemeen bancaire en
productenopleidingen tot taalopleidingen, commu-
nicatietrainingen, managementseminaries en oplei-
dingen over meer gespecialiseerde bankzaken.

Naar aanleiding van de speciale Batibouw-campag-
ne en de lancering van het nieuwe kredietproduct,
werd aan de zelfstandige agenten en hun mede-
werkers een product-technische en commerciële
opleiding aangeboden. 

Maar het titanenwerk van het jaar voor de dienst
Vorming van het Landbouwkrediet, was uiteraard de
marathonsessie die op poten gezet werd om de
bank zonder kleerscheuren het RBS-tijdperk binnen
te loodsen. Tijdens drie weken voorafgaand aan de
migratie naar het nieuwe systeem werden zo'n 500
personen opgeleid, zodat alle agentschappen vol-
doende voorbereid waren voor de "nieuwe start".
Op 4 oktober openden alle Landbouwkrediet-
agentschappen immers in een volledig nieuwe IT-
omgeving. De opleiders hebben zich niet beperkt
tot het verstrekken van 2 dagen cursus per deelne-
mer. Op voorhand hadden ze het nieuwe program-
ma uitvoerig getest, ze hebben help screens
geschreven, praktijkoefeningen opgesteld,… Eens
de migratie achter de rug, hebben ze de bestaande
Service Desk versterkt en zo de overschakeling
voor de agenten vergemakkelijkt.

Interne Communicatie

Interne communicatie is van het grootste belang
voor de vlotte werking van het bedrijf. Binnen de
bank wordt gecommuniceerd via informatieverga-
deringen, via intranet, mail, het nieuwsmagazine,…

Nieuwsmagazine
Het nieuwsmagazine View is al 11 jaar lang de
maandelijkse informatieverstrekker voor de mede-
werkers van het Landbouwkrediet. In al die jaren
heeft View verschillende moderniseringen gekend,
zowel naar inhoud als naar vorm. View bleef echter
steeds zijn uitgangspunt trouw: het magazine

brengt nieuws voor en in het be-
lang van alle medewer-

kers en wil door zijn
openheid en direct-

heid de teamspirit
bevorderen. Vorig
jaar breidde het
lezerspubliek zich
uit, met de komst
van Europabank.
View is sindsdien
dus het nieuws-

magazine van de
hele Groep en

brengt nieuws en
achtergrondinforma-

tie over alles wat de
bank en haar medewer-

kers aanbelangt.

Intranet en e-mail
Intranet en e-mail zijn niet meer weg te denken uit
het professionele leven van elke medewerker van
de bank. Het intranet van de bank, Crelanet, werd
het voorbije jaar opnieuw uitgebreid. Enerzijds wer-
den de interactieve toepassingen verfijnd en ver-
rijkt, onder meer voor het aanvragen en toekennen
van vakantiedagen en voor de wijziging van per-
soonlijke gegevens. Anderzijds werden ook heel
wat rubrieken toegevoegd, zoals een rubriek speci-
aal voor de agenten, "Marketing Corner", waar alle
informatie omtrent campagnes, mailings en publi-
caties geconsulteerd en gedownload kan worden.
Daarenboven heeft Crelanet een belangrijke rol

gespeeld bij de snelle informatieverspreiding rond
het IT-project RBS. Er werd een speciale "Migration
Corner" opgericht waar de gebruikers handleidin-
gen konden consulteren, FAQ's opvragen, waar ze
een overzicht konden krijgen van alle wijzigingen
ten opzichte van vroeger en alle laatste nieuwtjes
van het project op de voet konden volgen. In Lotus
Notes werd een speciale database "RBS" opge-
richt, wat de communicatie van het project vlot
deed verlopen.

Paritair Comité

Op 11 mei 2004 werden sociale verkiezingen georga-
niseerd. De personeelsleden verkozen leden voor de
vakbondsafvaardiging, voor de ondernemingsraad
en voor het Comité voor Preventie en Bescherming
op het Werk. De verkiezingen verliepen vlot dankzij
een precieuze voorbereiding en de opkomst was
groot. 

Het Landbouwkrediet stapte het voorbije jaar over
van het Paritair Comité van de Openbare Krediet-
instellingen (325) naar dat van de spaarbanken (308).
Er wordt gewerkt aan een Collectieve Arbeids-
overeenkomst die alle praktische gevolgen van deze
verandering moet regelen.

Personeelsevolutie

De personeelsbezetting van het Landbouwkrediet
blijft stabiel. Het totaal aantal bezoldigde personeels-
leden van het Landbouwkrediet zonder Europa-
bank bedraagt 564 op 31/12/2004, wat overeen-
komt met 512,37, uitgedrukt in fulltime equivalents.
Daarnaast verschaft de bank ook werk aan 772
medewerkers in het agentschappennet van het
Landbouwkrediet. De dochteronderneming van het
Landbouwkrediet, Europabank, telt 267 bezoldigde
personeelsleden (hoofdzetel en kantoren), waar-
door het Landbouwkrediet in het totaal aan 1.603
personen werk verschaft. Ondanks de steeds har-
dere concurrentie in de bancaire wereld heeft de
acquisitie van Europabank voor geen van beide
entiteiten een negatieve impact gehad op het per-
soneelsbestand, wel integendeel.

View, het nieuwsmagazine
va

n

Bezoek bestuurders Crédit Agricole Fra
nkr

ijk

Incentive RBS

de Groep Landbouwkrediet
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RECEPT

De bank in 
de samenleving

Het Landbouwkrediet is niet enkel de

financiële partner van zijn cliënten,

maar wil ook zijn verantwoordelijkheid

opnemen in verschillende domeinen

van onze maatschappij. Al sinds 1998

is de bank de bezieler, de organisator

en de mecenas van Galerie Dupuis.

De bank op mensenmaat heeft een

hart voor sport, wat tot uiting komt in

de sponsoring van de wielerploeg

Landbouwkrediet-Colnago.

Daarnaast steunt de bank heel wat

kleine en grotere evenementen in en

buiten de land- en tuinbouw. En ten

slotte, zeker niet het minst belangrijke

van 2004, heeft het Landbouwkrediet

zijn groot hart getoond na de

tsoenami-ramp in Zuidoost-Azië.

Spaghetti met gerookte zalm en broccoli

• 250 g spaghetti

• 1 eetlepel olie

• 500 g broccoli

• 200 g gerookte zalm

• 1/2 l groentebouillon

• 1/2 dl room

• zout

• peper

Kook de spaghetti beetgaar in  licht gezouten kokend water. Voeg een eetlepel olie toe

aan het kookwater. Giet daarna af en houd warm.

Spoel de broccoli en verdeel in roosjes. Kook die beetgaar in de groentebouillon. 

Giet ze af en vang de groentebouillon op.

Laat deze tot de helft inkoken en doe er dan de room bij. Kruid de roomsaus met peper

en zout. Voeg er de broccoliroosjes en de in reepjes gesneden zalm bij.

Laat nog even opkoken.

Meng de hete saus onder de warme pasta en dien onmiddelijk op.
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groeperen en zo een verzameling aan te leggen die
geschonken wordt aan het Museum van Sulaimany (Iraaks

Koerdistan). Deze streek heeft inderdaad niet alleen voedsel-
en geneeskundebehoeften, maar ook behoefte aan kunst. 

Om het cultureel seizoen 2003-2004 af te ronden ontving de
Galerie Dupuis twee andere Fransmannen: de schilder Jean Tirilly

en de fotograaf Jean-Pierre Canévet. 

Jean Tirilly leeft en schildert in
Léchiagat, een kleine Bretoense haven,

waar hij geboren is. Het is daar, waar land en zee elkaar
omarmen en soms in elkaar verstrengelen, dat hij zijn
inspiratie vindt. Net zoals bij Jeroen Bosch sprankelt
zijn universum in hevige kleuren. Codex DCLXXII,
Codex DCCLXXIII, ...  de titels van zijn werken doen
denken aan de middeleeuwse traditie en vormen het
verhaal van eenzelfde geschiedenis, die hij ons wil
overbrengen. De geschiedenis van de mensen met
hun vreugde, hun lijden, hun vragen.  Schilderen is voor
hem een noodzaak: “Het houdt je alert en vermijdt dat je
ten onder gaat !”, zegt hij. Uitgaande van een zwarte
oppervlakte brengt hij, penseeltrek na penseeltrek, bonte
kleuren op zijn doek.

Jean-Pierre Canévet is eveneens Bretoen en leeft in Camaret, op het
schiereiland Crozon. In dit idyllisch en onherbergzaam kader, waar  de mens

voortdurend in strijd is met de natuur, raakte hij sinds zijn pril-
le jeugd gefascineerd door de rotsformaties,

door de stenen die weggeslingerd en
gepolijst worden door de zee. De

bizarre vormen van deze stenen
die de verbeeldingskracht

prikkelen, heeft hij vastge-
legd op foto.

De eerste tentoonstelling van 2004 toonde, naast koperen beel-
den, een bijzondere combinatie van schilderkunst en dichtkunst.
Tijdens de vernissage stelde dichter Erik Heyman de kunst van zijn
vriend Michel Janssens in meeslepende woorden voor. 

De schilder en beeldhouwer Michel Janssens heeft een nauwe band met de
materie die hij bewerkt. Hij gebruikt de smidse van zijn grootvader als atelier. Zijn
fascinatie voor vuur en basismateriaal maken van hem een gedreven beeldhouwer
die personages uit koper tot leven laat komen. De spanning van zijn werk is tastbaar,
de gezichten van zijn personages onherkenbaar. Inspiratie vindt hij in de gedichten
van Erik Heyman. Of soms gebeurt het andersom: de dichter gebruikt zijn kunst-
werken als bron van inspiratie. Zo vloeit het een feilloos over in het ander.

Tijdens de daarop volgende tentoonstelling die startte in april, kon de
kunstliefhebber zien hoe de schilder en autodidact Fabien Delvigne,
humor en emotie verbond om zijn levensgeluk uit te zingen. 

Fabien Delvigne is geboren in Boulogne-sur-Mer (Frankrijk) en woont
sinds een tiental jaar in Brussel, waar hij een opleiding in de graveer-
kunst gevolgd heeft. Hij tovert op zijn doeken creaties die het
midden houden tussen surrealistische schilderkunst en stripverha-
len. Zijn lijnen zijn scherp en precies in zijn tekeningen, maar wor-
den ruwer en spontaner in zijn schilderijen. Eenzelfde contrast
vind je in de kleuren. De olie symboliseert ontsnapping, terwijl zijn
etsen en linoleumwerken eerder meditatie en rust oproepen.

Zoals een schuchter kind vertaalt Fabien Delvigne in zijn werken
de betovering of her-betovering (titel van de tentoonstelling)
van alles wat hem omringt: vissen, circus, carnaval, levens-
scènes,... Het is ook een grote dromer. Hij is donateur van
het project “La Pluie d’Oiseaux”. Deze organisatie die
opgericht is op initiatief van de Koerdische dichter
Rebwar, heeft als doel hedendaagse kunstwerken te

De bank in 
de samenleving

Een snuifje cultuur
Het Landbouwkrediet opende in 1998 een tentoonstellingsruimte in de inkomhall van zijn
hoofdzetel, de Galerie Dupuis. Sindsdien heeft de bank al aan een waaier van kunstenaars
de mogelijkheid gegeven hun werken tentoon te stellen en voor te stellen aan
kunstliefhebbers tijdens een vernissage die de bank voor elke exposerende artiest
organiseert. In september 2004 zette de bank een speciaal event op poten, waarmee het
zevende culturele jaar van Galerie Dupuis feestelijk ingeluid werd.

Fa bi en Delv i gne

Jean Tir i l l y

Jean-Pierre Canévet

Michel Janssens
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In september 2004 organiseerde de
bank een zeer bijzondere tentoon-

stelling onder de titel “Allumer des
Incendies". Met deze tentoon-
stelling knoopte de Galerie
Dupuis na zes jaar terug aan met
haar allereerste tentoonstelling
“Cinq Surréalistes de Belgique”.
Deze tentoonstelling werd toen
opgezet naar aanleiding van de
opening van de nieuwe hoofdzetel

en de Galerie Dupuis. In september
2004, bij de start van het zevende cul-

turele jaar, stond het surrealisme dus
terug op het programma; meer dan 40

artiesten werden geselecteerd en exposeer-
den rond het thema “Vuur”.

Het nieuwe culturele jaar werd met een knetteren-
de vernissage geopend. De genodigden kregen een
warm, meer nog, verzengend onthaal, verzorgd

door vuurkunstenaar Meester Stevarius.
Uitgedost met een mysterieus

kostuum en op de tonen van pas-
sende muziek, toverde hij een
vlammenzee, speelde hij vervaar-
lijke vuurspelletjes,…

Tijdens de officiële opening van het
nieuwe culturele jaar nam de
Voorzitter van de bank, Luc
Versele, het woord. Hij
bevestigde dat het Land-
bouwkrediet met zijn mece-

naat zijn steentje wil bijdra-
gen tot de ontwikkeling van

de cultuur in België en de
steun van de jonge artiesten

in het bijzonder. Ook een van
de exposerende kunstenaars,

Amirah Gazel, nam tijdens deze
opening het woord. In een mooie en

diepzinnige toespraak nam zij het op
voor het moderne surrealisme: “Het is de wil

van de opvolgers van André Breton, Rachel Baes
en Marcel Mariën om de strijd van het surrealisme voort te zetten tegen elke
poging van verminking of nivellering van de menselijke psyche."

“Deze tentoonstelling vormt een mooie bijdrage tot de idee dat kunst de wereld
kan redden!”, dat zei artistiek adviseur Walter De Rycke bij de inleiding van de 
tentoonstelling van Kino, pseudoniem van de jonge Spaans-Brusselse kunstenaar Joaquin Maria Herraz
Garcia. Kino transformeert eenvoudige, dierlijke figuren (stieren, vissen,...) en opent zo de weg voor een 
persoonlijke, introverte interpretatie. Misschien is dat ook de reden waar-

om hij zijn doeken niet wil overla-
den met suggestieve titels.

Zijn werken, die figura-
tief zijn in het begin,

evolueren lang-
zaam naar de
abstractie, naar
de demateriali-
satie van het on-
derwerp. Hij ver-
breedt deze evo-
lutie door frequent
tweeluiken en drieluiken
te schilderen, waarbij hij de

vrije ruimte tussen de panelen
gebruikt om de spanning te accentue-

ren, die eruit voortvloeit. 

K in o

Al lume r des Inc end ies

Ami r ah G aze l

R

ache l Bae s

Claudio Centonze
Arn ost B ud ik
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Andere rurale evenementen
Ook in 2004 steunde het Landbouwkrediet weer de “Journée du monde rural” in

Louvain-la-Neuve. Deze dag wordt elk jaar georganiseerd door de studenten
bio-ingenieur van het projectkot “de zaaier”. Tijdens het evenement kunnen

de kinderen ontdekken hoe brood, boter en melk gemaakt worden en
maken ze kennis met oude ambachten, zoals weven en smeden. Het ini-
tiatief wil de dialoog tussen producenten (landbouwers, veetelers,…) en
consumenten terug op gang brengen.

Op initiatief van een aantal Landbouwkrediet-agentschappen uit de
streek van Kemmel-Heuvelland steunde het Landbouwkrediet in 2004

voor het eerst “Tuin & Beeld”. Dit is een tentoonstel-
ling van planten, bloemen en beelden in een

wel erg idyllisch kader: een park waar stille vij-
vers en oeroude bomen de pracht van het renaissance-kasteel “De
Warande” tot zijn recht laten komen.

Bouwsalons
Het Landbouwkrediet heeft in 2004 voor het eerst ook deelge-
nomen aan een aantal bouwsalons. Daarmee wil de bank tonen

dat ze niet alleen de land- en tuinbouwsector
steunt (de beurs van Libramont, het

Salon van Agribex, zie hoofdstuk
Landbouwbank), maar er

ook is voor de particulieren
die op zoek zijn naar b.v.

een woonkrediet. De bank
was aanwezig op enkele
lokale beurzen, zoals op Batimoi Plus en Batireno, waar de relatiege-
lastigden, maar ook de agentschapsdirecteurs uit de buurt de bank
vertegenwoordigden. Voor heel wat bezoekers was het een eerste
kennismaking met de bank en velen apprecieerden de persoonlijke
en hartelijke aanpak van de bank.

Liefdadigheid
Toen op 26 december 2004 Zuidoost-Azië verwoest werd door een zee-

beving, kon het Landbouwkrediet niet stil zitten en toekijken. De Voorzitter van de
bank kondigde tijdens de nieuwjaarsrecepties dan ook prompt aan
dat hij een speciale rekening zou openen voor de slachtoffers
van de tsoenami-ramp en hij riep alle medewerkers op om
te storten. Op het einde van de actie zou het totaal inge-
zamelde bedrag verdubbeld worden door het Land-
bouwkrediet. 

Alle communicatiemiddelen werden ingeschakeld om
zoveel mogelijk medewerkers te sensibiliseren en in een
mum van tijd werd de rekening gespijsd. De medewerkers
van de bank stortten samen 24.077,20 EUR en het Land-
bouwkrediet maakte in het totaal 48.154,40 EUR over aan de
hulporganisaties van de ramp. 

Beervelde
Twee keer per jaar, eens in de lente, eens in de herfst

worden in het park van Beervelde de Tuindagen geor-
ganiseerd. Elke editie lokt zo’n 25.000 kijk- en koop-

lustigen. De Tuindagen zijn inderdaad de ideale gelegen-
heid om in één van de mooiste privé-domeinen van het

land een prachtige
selectie te ontdek-

ken van zowel Bel-
gische als buitenlandse

boom- en plantenkwekers.
Naast een uitgelezen keuze voor de meest veeleisende plan-
tenliefhebber, biedt Beervelde ook een uniek aanbod van
antiek en decoratie die met de tuin te maken hebben. Maar

Beervelde is eerst en vooral een aan-
gename manier om een dag

in een exclusief kader
door te brengen. Of

het nu voor de sfeer
is, om op zoek te

gaan naar nieuwighe-
den en specialiteiten of
om andere gepassioneerden

te ontmoeten.
Het Landbouwkrediet is een

trouwe partner van dit eve-
nement. Met de sponso-

ring van de Tuindagen
beklemtoont de bank
nog maar eens dat zij de
tuinbouw een warm hart
toedraagt.

Een schepje evenementen
Het Landbouwkrediet is al jaren de trouwe partner van de grote land- en
tuinbouwmanifestaties van het land. Maar de groen-witte kleuren zijn ook te zien op heel wat
rurale, en meer algemene evenementen. Op die manier brengt het Landbouwkrediet tot
uiting dat hij een universele bank is en zich richt tot alle groepen van de bevolking.

Lo uva i n- la- N euve

Lo uva in- la -Ne uve

Batireno

Liefdadigheidsactie voor
de slachtoffers van de tsoenami-r

am
p



7776

Het seizoen 2004 was een echte hoogvlieger met enkele uit-
schieters: de driekleur voor Tom Steels, de roze trui waar-

mee Yarsoslav Popovych enkele dagen mocht parade-
ren tijdens de Giro 2004 en de eindoverwinning van de
Ronde van Luxemburg, behaald door Maxime Monfort.

Belgisch kampioen
Tom Steels sloeg de wielerwereld met verbazing toen hij

op zondag 28 juni voor de vierde keer de titel van Belgisch
kampioen binnenreef. Hij deed het al eerder in 1997, 1998

en 2002, maar het was in de kleuren van Landbouwkrediet-
Colnago dat hij het record vestigde van 4 Belgische kampioens-

titels. Eenvoudig en sympathiek, zo kan je deze renner omschrij-
ven. Na zijn overwinning bedankte hij Gérard Bulens, manager van de

ploeg en zijn sponsors, omdat ze in zijn mogelijkheden zijn blijven geloven
en hem een nieuwe kans gegeven heb-

ben om zijn kwaliteiten als sprinter te tonen.

Drie dagen in de roze trui
Yarsoslav Popovych heeft tijdens de Giro 2004
nog maar eens zijn grote klasse getoond,
waarbij hij de lof toegezwaaid kreeg in de
internationale geschreven pers en op tv. Op
22 mei behaalde hij tijdens de individuele tijd-
rit de roze leiderstrui en die wist hij drie dagen
te behouden. Hij eindigde op een mooie 5de
plaats in het eindklassement.

En nog een beetje sport
Bij het begin van het wielerseizoen 2004 blaakte de ploeg Landbouwkrediet-Colnago van
vertrouwen. En terecht, zo bleek, want na zijn eerste lustrum in de wielersport kon het
Landbouwkrediet prat gaan op 27 overwinningen, behaald door 13 verschillende renners, en
talrijke ereplaatsen.

N
ico

S i jme ns , M ax im e M onfor t

De nieuwe ploeg Landbouwkrediet

De Ronde van Luxemburg
Op 21-jarige leeftijd de eindoverwinning behalen van de

Ronde van Luxemburg, dat ligt niet voor de hand. En toch is het
dat wat Maxime Monfort gepresteerd heeft. De jonge renner, die

trouwens ook nog journalistiek studeert, heeft een enorm talent voor
de sport. In 2005 wil hij in de kleuren

van de bank al het goeds dat van hem ge-
zegd wordt, waarmaken.

Ook het vermelden waard zijn de nationale titels van Tomas
Vaitkus en Sergey Lagutin en de selectie van Maxime
Monfort en Nico Sijmens voor het wereldkampioenschap
in Verona (en die van Bert De Waele als reserve). 

De ploeg Landbouwkrediet-Colnago eindigde 22ste in
het klassement van de ploegen eerste divisie. Het objectief
van de 25ste plaats is hiermee dus overtroffen.

Seizoen 2005
Bij de opening van het 6de wielerseizoen van het Landbouwkrediet,
legde Luc Versele, Voorzitter van de bank, de nadruk op het belang van de
middelgrote ploegen zoals die van het Landbouwkrediet. Tijdens de persconfe-
rentie zei hij: "Ik stel vast dat er steeds minder Belgische ploegen zijn en dat er steeds meer Belgische renners

zijn die niet meer onder dak geraken en dus verplicht worden te stoppen
met koersen. Een ploeg als de onze is dus belangrijk voor de toe-

komst van de jonge Vlaamse en Waalse renners. Met de
komst van Claude Criquielion zal de begeleiding van de jon-

geren trouwens nog professioneler verlopen."

De ploeg Landbouwkrediet-Colnago, met kopman
Ludovic Capelle, zal aan alle grote Belgische wed-
strijden deelnemen en ook aan enkele belangrijke
buitenlandse klassiekers, zoals Parijs-Roubaix. De
ploeg doet het in 2005 zonder Tom Steels en
Yaroslav Popovych, maar trekt volop de kaart van

de jeugd. Manager Gérard Bulens gelooft in de moti-
vatie en de teamspirit van de ploeg en is er rotsvast

van overtuigd dat de renners weer enkele wedstrijden tot
een goed einde zullen brengen en zo de kleuren van de bank

mooi in de kijker zullen zetten. 
De bank wou ook Ludo Dierckxsens niet in de kou laten staan. De publiekslieveling krijgt de kans om zijn carriè-
re in schoonheid af te sluiten bij de ploeg Landbouwkrediet. Na het Belgisch kampioenschap zal hij uitgebreid
afscheid nemen van zijn supporters en zijn vrienden. En die kans, om nog 6 maanden het beste van zichzelf te
geven, voor zijn publiek en voor zijn sponsor, zal hij zeker en vast benutten!

Ludo D ierckxs ens , samen met de
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Ludov ic
C apel le , over w innaar

Max ime M on for t , over w innaar

v an he t Landb o uwkre d ie t ,
Luc

V
e

rs
e

le

D
w

ars
door V la ande ren

Rond e v an Luxemburg
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De jaarrekening

Baisers van Malmédy

• 500 g poedersuiker

• 12 eiwitten

• 2 zakjes vanillesuiker

• 1/2 l verse room

Klop de eiwitten heel stijf met de poedersuiker en schep over in een spuitzak

met een wijd gekarteld mondstuk. 

Spuit hiermee kleine hoopjes op een zorgvuldig schoongemaakte bakplaat.

Laat ongeveer 10 minuten drogen in een matig voorverwarmde oven. 

Neem uit de oven, laat afkoelen en goed opstijven.

Klop de verse room stijf met de vanillesuiker, vul net voor het serveren de

schuimpjes met slagroom, en kleef ze per twee aan elkaar met slagroom. 

RECEPT
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Balans na winstverdeling
Activa

in euro Boekjaar 2004 Boekjaar 2003

I. Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten 21.220.930,00 24.033.145,00   

II. Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier 39.890.597,00 180.314.383,00   

III. Vorderingen op kredietinstellingen 358.598.663,00 187.622.775,00   

A. Onmiddellijk opvraagbaar 6.532.198,00 7.888.620,00   

B. Overige vorderingen (op termijn of met opzegging) 352.066.465,00 179.734.155,00   

IV. Vorderingen op cliënten 4.001.789.726,34 3.473.857.195,00   

V. Obligaties en andere vastrentende effecten 1.471.661.073,31 1.678.653.075,00   

A. Van publiekrechtelijke emittenten 514.106.681,00 712.806.944,00   

B. Van andere emittenten 957.554.392,31 965.846.131,00   

VI. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten 17.641.225,00 6.628.458,00   

VII. Financiële vaste activa 1.527.514,00 3.486.794,82   

A. Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast          

1. Deelnemingen - 26.425,00   

2. Achtergestelde vorderingen 284.705,00 34.705,00   

B. Andere ondernemingen              

1. Deelnemingen, aandelen 1.242.809,00 3.425.664,82   

VIII. Oprichtingskosten en immateriële vaste activa 42.656.151,00 4.160.886,00   

X. Materiële vaste activa 20.135.370,00 15.167.178,00   

XII. Overige activa 6.863.359,50 2.230.193,00   

XIII. Overlopende rekeningen 76.808.136,12 77.916.593,00

TOTAAL ACTIVA 6.058.792.745,27 5.654.070.675,82   

De geconsolideerde jaarrekening 2004 van de Groep Landbouwkrediet omvat de federatie van kredietinstellingen, de regionale coöperatieve
vennootschappen, de Federatie van de Kassen van het Landbouwkrediet en de dochterondernemingen Europabank, Crelan Finance, Crelan
Overseas en Reagra. De inhoud van de rubrieken stemt overeen met de wettelijke bepalingen die sedert 1 januari 1993 toepasselijk zijn. Voor
het eigen vermogen gaat het om cijfers na uitkering. 
De posten van het schema B waarvan de overeenkomende waarde nul is werden niet opgenomen in de voorstelling.

Passiva

in euro Boekjaar 2004 Boekjaar 2003

I.     Schulden aan kredietinstellingen 714.921.279,00 920.811.343,99

C. Overige schulden op termijn of met opzegging 714.921.279,00 920.811.343,99

II. Schulden aan cliënten 3.238.363.063,93 2.720.712.704,00

A. Spaargelden / spaardeposito's 2.320.821.801,00 1.795.117.447,00

B. Andere schulden 917.541.262,93 925.595.257,00

1. onmiddellijk opvraagbaar 463.501.331,59 499.830.764,00

2. op termijn of met opzegging 454.039.931,34 425.764.493,00

III. In schuldbewijzen belichaamde schulden 1.415.972.651,00 1.360.884.739,00

A. Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop 1.365.972.651,00 1.310.884.739,00

B. Overige schuldbewijzen 50.000.000,00 50.000.000,00

IV. Overige schuldbewijzen 49.893.413,90 26.075.704,00

V Overlopende rekeningen 75.596.623,00 73.809.355,01

VI. A. Voorzieningen, uitgestelde belastingen en

belastinglatenties 14.350.637,86 13.799.315,00

1. Pensioen- en soortgelijke verplichtingen 1.961.699,00 1.197.075,00

3. Overige risico's en kosten 12.388.938,86 12.602.240,00

VII. Fonds voor algemene bankrisico's 11.790.446,00 10.599.636,00

VIII. Achtergestelde schulden 219.046.230,00 213.534.907,00

EIGEN VERMOGEN 318.858.400,46 313.842.971,82

IX. Kapitaal 209.104.824,00 206.631.263,82

A. Geplaatst kapitaal 209.104.824,00 206.631.263,82

XII. Reserves en overgedragen resultaat 109.753.576,46 107.211.708,00

TOTAAL PASSIVA 6.058.792.745,15 5.654.070.675,82

Posten buiten-balanstelling

in euro Boekjaar 2004 Boekjaar 2003

I. Eventuele passiva 103.118.829,00 79.532.540,00   

B. Kredietvervangende borgtochten 98.497.967,00 79.532.540,00   

C. Overige borgtochten 4.176.305,00       -

D. Documentaire kredieten 195.714,00       -

E. Activa bezwaard met zakelijke zekerheden voor  

rekening van derden 248.843,00 -

II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico 548.388.677,00 356.011.956,00   

B. Verplichtingen wegens contantaankopen van effecten

en andere waarden 134.964,00 837.897,00 

C. Beschikbare marge op betekende kredietlijnen 548.253.713,00 355.174.059,00   

III. Aan de in de consolidatie opgenomen ondernemingen    

toevertrouwde waarden 318.469.313,38 297.014.758,00

A. Waarden gehouden onder fiducieregeling 39.867.076,00 32.993.317,00   

B. Open bewaring en gelijkgestelde  278.602.237,38 264.021.441,00   

IV. Te storten op aandelen 1.866.143,00 1.749.240,00   
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Schema van de resultatenrekening

in euro Boekjaar 2004 Boekjaar 2003

I. Rente-opbrengsten en soortgelijke opbrengsten 285.832.413,31 265.329.869,00

waaronder : uit vastrentende effecten 44.507.121,31 49.426.943,00

II. Rentekosten en soortgelijke kosten (-) ( 148.467.642,99 ) ( 152.252.395,00 )

III. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten   1.263.379,00    2.333.602,00

A. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten       - 882,00

B. Deelnemingen en aandelen die tot de financiële   

vaste activa behoren 1.263.379,00    2.332.720,00

IV. Ontvangen provisies   10.447.685,00    6.558.086,00

V. Betaalde provisies (-) ( 34.431.646,00 ) ( 32.333.787,00 )

VI. Winst (Verlies(-)) uit financiële transacties   4.554.848,00    3.890.825,00

A. Uit het wissel- en handelsbedrijf in effecten en   

andere financiële instrumenten          1.086.767,00    1.242.896,00

B. Uit de realisatie van beleggingseffecten   3.468.081,00    2.647.929,00

VII. Algemene beheerskosten (-) ( 82.716.198,00 ) ( 61.346.281,00 )

A. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen   ( 44.579.619,00 )    ( 34.098.557,00 )

B. Overige beheerskosten   ( 38.136.579,00 )    ( 27.247.724,00 )   

VIII. Afschrijvingen en waardeverminderingen op 

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa (-) ( 5.691.124,00 ) ( 2.492.891,00 )

IX. Terugneming van waardeverminderingen      

(Waardeverminderingen(-)) op vorderingen en terugneming van 

voorzieningen (voorzieningen(-)) voor de posten 

buiten-balanstelling 'I. Eventuele passiva' en 'II. Verplichtingen 

met een potentieel kredietrisico'          ( 11.903.774,30 )    ( 12.868.195,00 )

X. Terugneming van waardeverminderingen (Waardeverminderingen (-))      

op de beleggingsportefeuille in obligaties, aandelen          

en andere vastrentende of niet-vastrentende effecten          12.837,00    1.925.013,00

XI. Besteding en terugneming van voorzieningen voor andere      

risico's en kosten dan bedoeld in de posten buiten-          

balanstelling 'I. Eventuele passiva' en 'II. Verplichtingen met 

een potentieel kredietrisico'          450.979,44    332.174,00

XII. Voorzieningen voor andere risico's en kosten dan bedoeld

in de posten buitenbalanstelling 'I. Eventuele passiva' 

en 'II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico' (-) ( 1.876.314,00 ) ( 4.404.846,00 )

XIII. Onttrekking (Toevoeging(-)) aan het fonds      

voor algemene bankrisico's          ( 1.190.810,00 )    ( 2.172.148,00 )

XIV. Overige bedrijfsopbrengsten   13.655.840,00    8.786.983,00   

XV. Overige bedrijfskosten (-) ( 2.479.112,00 ) ( 1.474.509,00 ) 

XVI. Winst (Verlies(-)) uit de gewone bedrijfsuitoefening    

vóór belasting van de geconsolideerde ondernemingen 27.461.360,46    19.811.500,00

in euro Boekjaar 2004 Boekjaar 2003

XVII. Uitzonderlijke opbrengsten   6.228.923,00 825.720,00   

C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's   

en kosten          1.634.798,00 -

D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa   16.716,00    60.610,00   

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 4.577.409,00 765.110,00   

XVIII. Uitzonderlijke kosten (-) ( 284.073,00 ) ( 3.561.370,00 ) 

A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op 

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ( 1.990,00 ) -

C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten ( 198.774,00 ) ( 3.397.475,00 )   

D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa   ( 38.705,00 ) ( 12.172,00 )   

E. Andere uitzonderlijke kosten   ( 44.604,00 )    ( 151.723,00 )   

XIX. Winst (Verlies(-)) van het boekjaar vóór belastingen      

van de geconsolideerde ondernemingen          33.406.210,46    17.075.850,00

XX. Belastingen op het resultaat (-)  ( 7.267.584,00 )    ( 3.039.405,00 )   

A. Belastingen (-) ( 7.457.466,45 ) ( 4.225.478,00 ) 

B. Regularisering van belastingen en terugneming van   

belastingvoorzieningen          189.882,45   1.186.073,00

XXI. Winst (Verlies(-)) van de geconsolideerde ondernemingen   26.138.626,46 14.036.445,00   

XXIII. Geconsolideerde winst (Geconsolideerd verlies (-))  26.138.626,46    14.036.445,00   

XXV. Aandeel van de groep in het resultaat   26.138.626,46    14.036.445,00   
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Toelichting

I. Criteria voor consolidatie en opneming volgens de vermogensmutatiemethode   

a 1. Integrale consolidatie

Eenheid van controle

II.a. Lijst van de volledig in de consolidatie opgenomen dochterondernemingen

BTW-nummer of Gehouden deel

nationaal van het kapitaal

Naam Zetel identificatienummer (in %)

NV LANBOUWKREDIET S. Dupuislaan 251 - Brussel BE 205 764 318 32,09

CVBA LANBOKAS S. Dupuislaan 251 - Brussel BE 403 263 840 22,06

SCRL AGRICAISSE S. Dupuislaan 251 - Brussel BE 403 256 714 13,41

SCRL ECUPA S. Dupuislaan 251 - Brussel BE 403 259 484 7,86

CVBA DIVILAN S. Dupuislaan 251 - Brussel 450 293 794 4,23

CVBA INTERLAN S. Dupuislaan 251 - Brussel 450 293 202 3,50

CVBA INVELAN S. Dupuislaan 251 - Brussel 450 293 103 2,95

SCRL AGRICAS S. Dupuislaan 251 - Brussel BE 403 256 714 2,92

CVBA RENTALAN S. Dupuislaan 251 - Brussel 450 295 378 2,67

SCRL DIVICAS S. Dupuislaan 251 - Brussel 450 294 487 2,57

SCRL RENTACAS S. Dupuislaan 251 - Brussel 450 292 212 2,35

Federatie van de Kassen 

van het Landbouwkrediet S. Dupuislaan 251 - Brussel BE 425 625 450 1,56

NV E.B. LEASE Burgstraat 170 - Gent BE 0424 416 570 0,72

NV EUROPABANK Burgstraat 170 - Gent BE 400 029 394 0,61

SA REAGRA avenue de la Gare 65 Luxembourg 0,48

SA CRELAN OVERSEAS George Town - Grand Cayman 0,01

SA CRELAN FINANCE rue des Aubépines 180 Luxembourg 0,01

VI. Waarderingsregels voor de geconsolideerde jaarrekening

De effecten worden in de portefeuille opgenomen tegen aanschaffingswaarde. De tradingportefeuille wordt naar

marktwaarde gewaardeerd en de beleggingsportefeuille op actuariële basis. Voor effecten in vreemde munten

wordt de boekwaarde bepaald op basis van de koers NBB op rapporteringsdatum.

Materiële en immateriële vaste activa worden opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde met inbegrip van de

bijkomende kosten en de niet-recupereerbare belastingen. De bijkomende kosten en de niet-recupereerbare

belastingen worden volledig ten laste genomen van het boekjaar van aankoop. De afschrijvingen gebeuren

degressief. Vanaf het derde (materieel), het vijfde (meubilair) en het dertiende jaar (gebouwen) wordt over-

geschakeld op het lineaire percentage van respectievelijk 20 %, 10 % en 3 %. De personenwagens, inclusief de

bijkomende kosten en de niet-recupereerbare belastingen worden lineair afgeschreven.

Goodwill die ontstaat door het nemen van een participatie in een andere onderneming, wordt lineair afgeschre-

ven over een duurtijd van 20 jaar.

De commissielonen op kasbons worden in het resultaat genomen in het jaar waarin zij ontstaan.

De rente-opbrengsten en de rentekosten worden, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, geprorateerd. De

berekening van de intresten gebeurt conform de wettelijke voorschriften en de contractuele bepalingen van de

onderliggende producten.

De opgezegde kredietdossiers worden op de dag van opzegging overgeboekt naar "Dubieuze opgezegde

vorderingen". Vanaf dat ogenblik worden die dossiers bij iedere behandeling geherwaardeerd en wordt de

waardevermindering, zo nodig, aangepast. Ten minste éénmaal per jaar worden alle opgezegde dossiers aan een

onderzoek onderworpen. Voor LOA’s wordt onmiddellijk een individuele waardevermindering aangelegd ten belope

van het uitstaand saldo.

Voor de niet-opgezegde kredietdossiers wordt een algemene niet-geïndividualiseerde waardevermindering

gevormd tot dekking van het terugbetalingsrisico dat betrekking heeft op de totale precontentieux-omloop bere-

kend op cliëntbasis, met uitsluiting voor de leningen op afbetaling. Het bedrag van de aan te leggen waardever-

mindering mag niet lager zijn dan een jaarlijks te bepalen fractie van de precontentieux-omloop per 31 december.

Deze fractie zal overeenstemmen met het vijfjaarlijks voortschrijdend gemiddelde van het provisioneringspercenta-

ge op de nieuw opgezegde kredieten met uitsluiting van het gedeelte dat gewaarborgd is door de borgstelling van

de erkende Kassen of de SCRL Ecupa.

Voor kredietdossiers (in de precontentieux-fase) met een omloop groter dan 5 % van het nuttig eigen vermogen

wordt een individuele waardevermindering gevormd.

Monetaire bestanddelen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro op het einde van iedere rapporterings-

periode op basis van de koersen NBB. Niet-monetaire bestanddelen in vreemde valuta worden opgenomen tegen

de aanschaffingswaarde omgerekend naar euro op basis van de wisselkoers waartegen de aanschaffingsprijs

werd berekend. Kosten en opbrengsten in vreemde valuta worden opgenomen in euro, berekend op basis van de

contantwisselkoers op het tijdstip van inboeking.

De eventuele verplichtingen die uit het gebruik van afgeleide financiële instrumenten kunnen voortvloeien, worden

op conclusiedatum opgenomen in de posten buitenbalanstelling. De resultaten worden bepaald en geboekt in

functie van de aard van de betrokken verrichting.

VII. Staat van de vorderingen op kredietinstellingen (actiefpost III)

in euro Boekjaar 2004 Boekjaar 2003

A. Voor de post in zijn geheel :    

1. Vorderingen op verbonden ondernemingen die niet in

de consolidatie zijn opgenomen  33.581.133,00 100.020,00

B. Overige vorderingen (op termijn of met opzegging)

op kredietinstellingen 

2. Uitsplitsing van deze vorderingen naar hun resterende looptijd :

• tot drie maanden  336.726.970,00

• meer dan drie maanden tot één jaar 15.339.495,00

VIII. Staat van de vorderingen op clienten (actiefpost IV)     

in euro Boekjaar 2004

4. Uitsplitsing naar resterende looptijd :

• tot drie maanden  291.421.312,30   

• meer dan drie maanden tot één jaar  575.913.460,10   

• meer dan één jaar tot vijf jaar  1.497.374.998,00   

• meer dan vijf jaar  1.535.769.228,00   

• met onbepaalde looptijd  101.310.728,00   
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IX. Staat van de obligaties en andere vastrentende effecten  (actiefpost V)

in euro  Boekjaar 2004 Boekjaar 2003 

2. Obligaties en effecten die achtergestelde vorderingen   

vertegenwoordigen   29.027.341,00 11.768.545,00

in euro   België Buitenland 

3. Geografische uitsplitsing van de volgende posten :   

V.A. • publiekrechtelijke emittenten 511.610.527,00 2.496.154,00 

V.B. • andere emittenten 56.762.444,00 900.791.948,31 

in euro   Boekwaarde Marktwaarde 

4. Noteringen en looptijden   

a)• Genoteerde effecten 1.407.065.343,31 1.417.885.977,00

• Niet genoteerde effecten 64.595.730,00   

in euro Boekjaar 2004  

b)• Resterende looptijd tot één jaar 411.588.735,00

• Resterende looptijd van meer dan één jaar 1.060.072.338,31  

5. Uitsplitsing naargelang de obligaties en effecten behoren tot de :   

b) Beleggingsportefeuille 1.471.661.073,31  

7. Voor de beleggingsportefeuille   

• het positieve verschil van alle effecten waarvan de 

terugbetalingswaarde groter is dan hun boekwaarde    9.684.188,00

• het negatieve verschil van alle effecten waarvan de 

terugbetalingswaarde kleiner is dan hun boekwaarde 4.641.276,00

8. Gedetailleerde opgave van de boekwaarde van 

de beleggingsportefeuille

a) AANSCHAFFINGSWAARDE   

Per einde van het voorgaande boekjaar  1.678.533.603,00  

Mutaties tijdens het boekjaar :     

• aanschaffingen   666.002.965,31  

• overdrachten (-) ( 855.806.517,00 )

• aanpassingen met toepassing van artikel 35 ter,   

§ 4 en 5 van het koninklijk besluit van 23 september 1992

op de jaarrekening van de kredietinstellingen (+/-)      ( 5.371.984,00 )

• andere wijzigingen (+/-)  ( 11.696.994,00 )  

Per einde van het boekjaar   1.471.661.073,31  

d) BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR   1.471.661.073,31  

( a + b)1. - c )      

X. Staat van de aandelen en andere niet-vastrentende effecten (actiefpost VI)

in euro Boekjaar 2004  

1. Geografische uitsplitsing van de emittenten van effecten :

• Belgische emittenten   1.351.408,00    

• Buitenlandse emittenten   

X. Staat van de aandelen en andere niet-vastrentende effecten (actiefpost VI) (vervolg)

in euro    Boekwaarde   Marktwaarde

2. Noteringen         

• Genoteerde effecten   1.351.408,00   1.613.468,00

• Niet genoteerde effecten   16.289.817,00    

in euro Boekjaar 2004  

3. Uitsplitsing naargelang de aandelen en effecten behoren tot de :    

• beleggingsportefeuille   17.641.225,00        

5. Gedetailleerde opgave van de boekwaarde van 

de beleggingsportefeuille    

a) AANSCHAFFINGSWAARDE   

Per einde van het voorgaande boekjaar   6.663.582,00    

Mutaties tijdens het boekjaar :      

• aanschaffingen  11.009.940,00       

Per einde van het boekjaar   17.673.522,00             

c) WAARDEVERMINDERINGEN      

Per einde van het voorgaande boekjaar   35.124,00    

Mutaties tijdens het boekjaar :      

• geboekt   10.010,00    

• teruggenomen want overtollig (-) ( 12.837,00 )  

Per einde van het boekjaar   32.297,00     

d) BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  ( a + b)1. - c )   17.641.225,00    

XI. Staat van de financiele vaste activa (Actiefpost VII)

in euro Boekjaar 2004 Boekjaar 2003

A. Uitsplitsing van de posten VII A.1 en VII B.1 : 

a) Andere ondernemingen dan deze waarop 

vermogensmutatie is toegepast (niet-genoteerd) 1.527.514,00 3.486.794,82  

in euro Boekjaar 2004

Andere ondernemingen dan 
deze waarop vermogensmutatie 

is toegepast

c) Gedetailleerde opgave van de boekwaarde op het einde van 

het boekjaar (VII A.1 et VII B.1)

A. AANSCHAFFINGSWAARDE                   

Per einde van het voorgaande boekjaar 3.523.693,14        

Mutaties tijdens het boekjaar :               

• aanschaffingen 1.190.000,00        

• overdrachten (-) ( 3.153.425,00 )                       

• andere wijzigingen (+/-) 4.146,86        

Per einde van het boekjaar 1.564.415,00        

B. MEERWAARDEN               

Per einde van het voorgaande boekjaar 531,17                          

Per einde van het boekjaar 531,17      

C. WAARDEVERMINDERINGEN        

Per einde van het voorgaande boekjaar         37.432,17  

Per einde van het boekjaar        37.432,17 

E. NETTO-BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (A+ B-C-D) 1.527.514,00
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XII. STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (actiefpost VIII)

in euro Boekjaar 2004

Goodwill    Overige
immateriële
vaste activa   

B. Immateriële vaste activa

a) AANSCHAFFINGSWAARDE              

Per einde van het voorgaande boekjaar - 10.297.787,54    

Mutaties tijdens het boekjaar :               

• aanschaffingen, met inbegrip van 

de geproduceerde vaste activa  40.853.667,00 1.133.071,83    

• overdrachten en buitengebruikstellingen (-) - ( 25.001,62 ) 

Per einde van het boekjaar 40.853.667,00 11.405.857,75    

b) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN               

Per einde van het voorgaande boekjaar - 6.136.901,18    

Mutaties tijdens het boekjaar               

• geboekt   2.042.683,35 2.081.142,22    

• teruggenomen want overtollig (-) - ( 657.353,00 ) 

Per einde van het boekjaar   2.042.683,35     7.560.690,40    

c) NETTO-BOEKWAARDE 

Per einde van het boekjaar ( a - b )   38.810.983,65     3.845.167,35

XIII. STAAT VAN DE MATERIELE ACTIVA (actiefpost IX)  

in euro Terreinen Installaties, Meubilair en rollend Overige materiële 

en gebouwen machines materiaal vaste activa

en uitrusting  

a) AANSCHAFFINGSWAARDE                     

Per einde van het voorgaande boekjaar   21.838.122,25 15.185.629,34 4.989.006,17 1.872.045,00  

Mutaties tijdens het boekjaar :                        

• aanschaffingen, met inbegrip van de    

geproduceerde vaste activa                    6.973.546,01 834.809,86 163.531,11 -

• overdrachten en buitengebruikstellingen (-) - ( 828.824,00 ) ( 163.511,20 ) -    

Per einde van het boekjaar 28.811.668,26 15.191.615,20 4.989.026,08 1.872.045,00    

c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN                          

Per einde van het voorgaande boekjaar 7.704.645,70 6.565.368,22 2.539.910,93        -

Mutaties tijdens het boekjaar :                        

• geboekt 4.215.773,43 7.657.983,64 1.819.390,64 1.240.395,00  

• teruggenomen (-)  ( 81.571,28 ) ( 416.131,64 ) ( 87.840,10 ) -

• afgeboekt want overtollig (-) - ( 355.345,00 ) ( 73.595,00 ) -

Per einde van het boekjaar 11.838.847,85 13.451.875,22 4.197.866,47 1.240.395,00  

d) NETTO-BOEKWAARDE PER EINDE                    

VAN HET BOEKJAAR ( a + b - c ) 16.972.820,41 1.739.739,98 791.159,61 631.650,00    

XIV. Staat van de schulden aan kredietinstellingen

in euro Boekjaar 2004

B. Voor de schulden die niet onmiddellijk opeisbaar zijn, uitsplitsing 

naar hun resterende looptijd (passiefposten I.B. en C.) 

• tot drie maanden 714.921.279,00 

XV. Staat van de schulden aan cliënten (passiefpost II)  

in euro Boekjaar 2004

2. Geografische uitsplitsing van de schulden :   

• aan België 3.195.273.223,93 

• aan het buitenland 43.089.840,00 

3. Uitsplitsing naar resterende looptijd   

• onmiddellijk opeisbaar 589.372.733,00 

• tot drie maanden 140.440.728,00 

• meer dan drie maanden tot één jaar 140.454.716,00 

• meer dan één jaar tot vijf jaar 19.299.192,00 

• meer dan vijf jaar 24.900,00 

• met onbepaalde looptijd 2.348.770.794,93 

XVI. Staat van de in schuldbewijzen belichaamde schulden (passiefpost III)

in euro Boekjaar 2004

2.  Uitsplitsing naar resterende looptijd  

• tot drie maanden 140.862.222,08 

• meer dan drie maanden tot één jaar 289.972.892,60 

• meer dan één jaar tot vijf jaar 903.868.387,58 

• meer dan vijf jaar 81.269.148,70 

XVII. Staat van de achtergestelde schulden (passiefpost VIII)  

in euro Boekjaar 2004 Boekjaar 2003

A. Voor de post in zijn geheel  

- schulden van de consoliderende kredietinstelling 219.046.230,00 213.534.907,00

C.  Kosten verbonden aan achtergestelde schulden 12.228.937,02 11.703.753,00

Munt Bedrag Vervaldag Munt Bedrag Vervaldag

EUR 38.935.777,88 2007 EUR 41.883.612,28 2011

EUR 9.613.930,65 2008 EUR 27.747.750,00 2012

EUR 30.854.974,08 2009 EUR 16.530.700,00 2013

EUR 42.927.635,11 2010 EUR 10.551.850,00 2014

a) Omstandigheden waarin de onderneming deze lening vervroegd moet terugbetalen: liquidatie/faillissement

b) Voorwaarden voor de achterstelling: achtergestelde lening
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XVIII. Staat van de reserves en het overgedragen resultaat (passiefpost XII)         

in euro Boekjaar 2004

Op het einde van het voorgaande boekjaar   107.211.708,00       

Mutaties tijdens het boekjaar :            

- Resultaat van de groep   26.138.626,59       

- Dividenden (-) ( 23.727.950,54 )       

- Andere    131.192,45       

Op het einde van het boekjaar    109.753.576,50            

XX. Uitsplitsing balans euro - vreemde munten 

In euro In vreemde munt

(tegenwaarde in EUR)

TOTAAL ACTIEF  5.838.493.992,29 220.298.752,71

TOTAAL PASSIEF  5.998.728.341,74 60.064.403,26

XXII. Staat van de gewaarborgde schulden en verplichtingen 

in euro Panden op

andere activa(3)

a) Als waarborg voor schulden en verplichtingen van het 
geconsolideerd geheel

2. Posten buiten-balanstelling

Activa in pand voor eigen rekening              5.526.243,00       

b) Als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden                     

2. Posten buiten-balanstelling

Activa in pand voor rekening van derden 248.843,00       

(3) Boekwaarde van de verpande activa

XXIV. Opgave van de buiten-balanstellingverrichtingen op termijn op effecten, deviezen en

andere financiële instrumenten die geen verplichtingen met zich brengen met een potentieel

kredietrisico in de zin van post II van de buiten-balanstelling

in euro Bedrag op de afsluitingsdatum  

van de rekeningen  

Soorten verrichtingen

2. Op deviezen (a)

• termijnwisselverrichtingen   169.433.094,00          

3. Op andere financiële instrumenten          

1. Termijnrenteverrichtingen (b)

• renteswap-overeenkomsten   1.674.063.953,00          

• rentecontracten op termijn   37.500.000,00          

a) Bedragen die moeten worden geleverd  
b) Nominaal/notioneel refertebedrag  

XXV. Gegevens met betrekking tot de bedrijfsresultaten van het boekjaar en het vorig boekjaar

in euro Boekjaar 2004 Boekjaar 2003

Belgische vestigingen

A. Uitsplitsing van de bedrijfsopbrengsten volgens hun oorsprong

I. Rente-opbrengsten en soortgelijke opbrengsten 330.910.146,39   265.329.869,00  

III. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten        

• Aandelen en andere

niet-vastrentende effecten - 882,00  

• Deelnemingen en andere aandelen

die tot de financiële vaste activa behoren 1.190.810,00  2.332.720,00

IV. Ontvangen provisies 10.447.685,00   6.558.086,00  

VI. Winst uit financiële transacties        

• uit de realisatie van beleggingseffecten 3.468.081,00   2.647.929,00  

XIV. Overige bedrijfsopbrengsten 13.655.840,00   8.786.983,00    

B. 1. Gemiddeld personeelsbestand (in eenheden) 

• bedienden  750,87    

• directiepersoneel 20,80

in euro Boekjaar 2004

2. Personeelskosten en kosten voor pensioenen 44.579.619,00    

C. Uitzonderlijke resultaten   

1. Uitzonderlijke opbrengsten (post XVII van de resultatenrekening)   

• Terugname Provisie RBS  1.580.018,00

• Regularisatie vorig boekjaar  448.619,18

• Resultaat Europabank  3.998.150,00

2. Uitzonderlijke kosten (post XVIII van de resultatenrekening)   

• Facturen vorig boekjaar  19.511,88

• Verlies op verkoop materieel  29.711,00

• Provisie onderhoudkosten  79.939,26

• Provisie moderniseringskosten   118.835,00
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Verslag van de commissaris over de geconsolideerde
jaarrekening van de vennootschap Landbouwkrediet
afgesloten op 31 december 2004

Aan de aandeelhouders,

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij u verslag uit over de uitvoering van de
controle-opdracht die ons werd toevertrouwd.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening, opgesteld onder de verantwoorde-
lijkheid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004,
met een balanstotaal van 6.058.792.745,27 EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van
het boekjaar van 26.138.626,46 EUR.
Wij hebben eveneens de controle van het geconsolideerd jaarverslag uitgevoerd.

Verklaring zonder voorbehoud over de geconsolideerde jaarrekening

Onze controles werden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze
beroepsnormen eisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang
bevat, rekening houdend met de Belgische wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Overeenkomstig
deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van het
geconsolideerd geheel, alsook met de procedures van interne controle. Wij hebben de voor onze controles
vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording
onderzocht van de bedragen opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. Wij hebben de waarderings-
regels, de consolidatiegrondslagen, de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen die de onderneming maakte
en de voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening in haar geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze
werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2004 een getrouw beeld
van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van het geconsolideerd geheel in overeenstemming
met de in België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften en wordt een passende
verantwoording gegeven in de toelichting.

Bijkomende verklaring (en inlichtingen)

Het geconsolideerde jaarverslag bevat de door het Wetboek van Vennootschappen vereiste gegevens en
stemt overeen met de geconsolideerde jaarrekening.

Antwerpen, 13 april 2005

Deloitte & Touche
Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Jos Vlaminckx
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Raad van Bestuur van de CVBA Lanbokas

Voorzitter:

Fernand George Benoemd door de Algemene Vergadering van 24 april 2002

Ondervoorzitter:

Camiel Adriaens Benoemd door de Algemene Vergadering van 21 april 2004

en door de Raad van Bestuur van 26 april 2000

Bestuurders:

Eddy Baldewijns Benoemd door de Algemene Vergadering van 24 april 2002

Eric Boussery Benoemd door de Algemene Vergadering van 21 april 2004

Paul Carpentier Benoemd door de Algemene Vergadering van 26 april 2000

Annie Frison Benoemd door de Algemene Vergadering van 26 april 2000

Laurent Martens Benoemd door de Algemene Vergadering van 26 april 2000

Yves Panneels Benoemd door de Algemene Vergadering van 26 april 2000

Hervé Stevens Benoemd door de Algemene Vergadering van 21 april 2004

Arnold Van Aperen Benoemd door de Algemene Vergadering van 24 april 2002

Ivo Van Vaerenbergh Benoemd door de Raad van Bestuur van 24 november 2004

De leden van de Raad van Bestuur betuigen hun medeleven aan de familie van bestuurder Norbert D’Huyvetter, 

overleden op 4 januari 2005. 

De leden van de Raad van Bestuur betuigen hun dank aan de heer Servais Verherstraeten, uittredend bestuurder.

Raad van Bestuur van de NV Landbouwkrediet

Voorzitter:

Alain Diéval (*) (**) Benoemd door de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur 

van 25 augustus 2003

Ondervoorzitters:

Jean-Pierre Champagne Benoemd door de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur 

van 25 augustus 2003

Fernand George (*) (***) Benoemd door de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur 

van 25 augustus 2003

Bestuurders:

Camiel Adriaens Benoemd door de Algemene Vergadering van 25 augustus 2003

Paul Bernard Benoemd door de Algemene Vergadering van 25 augustus 2003

Mark Bienstman Benoemd door de Algemene Vergadering van 25 augustus 2003

Marc Bué Benoemd door de Algemene Vergadering van 25 augustus 2003

Bernard De Wit (*) Benoemd door de Algemene Vergadering van 25 augustus 2003

Jean-Pierre Dubois Benoemd door de Algemene Vergadering van 22 april 2004

Jean-Pierre Laporte Benoemd door de Algemene Vergadering van 25 augustus 2003

Patrick Lewahert Benoemd door de Algemene Vergadering van 25 augustus 2003

Bernard Mary (*) (**) Benoemd door de Algemene Vergadering van 25 augustus 2003

Robert Moor (*) Benoemd door de Algemene Vergadering van 25 augustus 2003

Tom Olinger  Benoemd door de Algemene Vergadering van 22 april 2004

BVBA Roude, (*) (**) met als permanente vertegenwoordiger, de heer Jacques Rousseaux 

Benoemd door de Algemene Vergadering van 22 april 2004

Luc Versele (*) (**) Benoemd door de Algemene Vergadering van 25 augustus 2003

(*) Leden van het Bureau
(**) Leden van het Auditcomité
(***) Voorzitter van het Auditcomité
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Raad van Bestuur van de CVBA Agricaisse

Voorzitter:

Robert Moor Benoemd door de Algemene Vergadering en 

de Raad van Bestuur van 27 april 1999

Ondervoorzitter:

Jean-Pierre Champagne Benoemd door de Raad van Bestuur van 23 september 2003

Bestuurders:

René Bernaerdt Benoemd door de Algemene Vergadering van 27 april 1999

Pierre Boucher Benoemd door de Raad van Bestuur van 18 mei 2004

Michel Cornélis Benoemd door de Algemene Vergadering van 20 april 2004

Jean-Pierre Dubois Benoemd door de Algemene Vergadering van 24 april 2001

Philippe Fontaine Benoemd door de Algemene Vergadering van 27 april 1999

Lambert Franc Benoemd door de Algemene Vergadering van 20 april 2004

Robert Joly Benoemd door de Algemene Vergadering van 22 april 2003

Michel Jourez Benoemd door de Algemene Vergadering van 22 april 2003

Fernand Tasiaux Benoemd door de Algemene Vergadering van 25 april 2000

Richard Vaneetvelde Benoemd door de Algemene Vergadering van 24 april 2001



Het jaarverslag van de Groep Landbouwkrediet
wordt in het Nederlands en in het Frans uitgegeven.

Het verslag werd gerealiseerd door de dienst Communicatie (Secretariaat-generaal), 
met de ondersteuning van het departement Logistiek.

Het verslag kan aangevraagd worden bij Peter Van Hout 
op het telefoonnummer 02/558.72.61 

of via e-mail: p.vanhout@landbouwkrediet.be

Voor alle bijkomende inlichtingen kunt u zich wenden tot 
Patrick Boulin, Secretaris-generaal op het telefoonnummer 02/558.74.26 

of p.boulin@landbouwkrediet.be 

of tot de dienst Communicatie op de telefoonnummers
02/558.72.75, 02/558.73.81 of 02/558.72.45 of 

i.dhaeninck@landbouwkrediet.be

De foto’s voor het jaarverslag werden genomen 
door Luk Van der Plaetsen en Edmond Waterplas.

De creatie en opmaak van het jaarverslag werden verzorgd 
door N’lil, specialised communication (02/240.93.47) 

en JNP Printing stond in voor het drukwerk.

Groep Landbouwkrediet
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Met speciale dank aan het Sodexho-te
am

van het Landbouwkrediet.


