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Droogte: coöperatieve bank Crelan 

helpt land- en tuinbouwers  

 

Tot een jaar opschorting van de 

kapitaalaflossingen voor de landbouwkredieten 
 
 

Als coöperatieve bank wil Crelan haar land- en tuinbouwklanten die schade 

ondervinden van de droogte effectief ondersteunen. 

Crelan biedt deze klanten de mogelijkheid om gedurende één jaar de 

terugbetaling van het kapitaal van hun krediet op te schorten. Op die manier 

kan de druk op de liquiditeitspositie van de onderneming verlagen. 

 

 

Lange periode van droogte 
 

In 2017 werden we al een keer geconfronteerd met een lange periode van droogte 

die toen als landbouwramp werd erkend. Ook dit jaar worden opnieuw verschillende 

landbouwsectoren zoals de veeteelt, akkerbouw en grove groenteteelt getroffen door 

dit fenomeen. 

 

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië bekijkt de bevoegde minister of deze nieuwe 

droogteperiode als landbouwramp kan worden erkend. 

 

Een jaar uitstel van kapitaalaflossingen 
 

Net als vorig jaar wil Crelan haar land- en tuinbouwklanten die schade ondervinden 

opnieuw ondersteunen door hen de mogelijkheid aan te bieden om hun 

kapitaalaflossing op het krediet met een jaar op te schorten. 

 

Philippe Voisin, CEO van Crelan: “Onze bank heeft meer dan 30.000 

landbouwklanten en 200 experts die gespecialiseerd financieel advies aan 

landbouwers kunnen verstrekken. Net voor de start van de Beurs van Libramont 

willen we een krachtig signaal geven. Door een jaar uitstel van kapitaalaflossing aan 

te bieden aan de getroffen land- en tuinbouwers kunnen we effectief de druk op de 

liquiditeitspositie van hun onderneming verlichten en op die manier deze klanten 
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effectief ondersteunen. Klanten die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, 

kunnen hiervoor terecht bij hun Crelan-agent voor meer informatie.”  

 

Geloof in de toekomst 
 

Crelan heeft een groot hart voor de landbouwsector en staat dichtbij de land- en 

tuinbouwers in goede en minder goede tijden. Hoewel de sector op dit moment lijdt 

onder de droogte, merkt de bank ook heel wat positieve signalen die duidelijk 

aantonen dat de land- en tuinbouwers blijven geloven in hun toekomst, net als 

Crelan dat doet. De bank merkt heel wat investeringen in de sector met een 

stijgende kredietproductie bij Crelan zowel in Vlaanderen (+5%) als in Wallonië 

(+8%) als gevolg. 

 

Over Crelan  

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

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

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

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

zelfstandigen, de ondernemers en de land- en tuinbouwers. Samen anders bankieren, dat is ons motto. 

www.crelan.be 

 

Op de Beurs van Libramont kan je Crelan terugvinden op stand nr. 29.07, vlakbij de grote ring.  

 

Over de Groep Crelan 
De groep Crelan is samengesteld uit Crelan en haar dochters: Crelan Insurance en de nichebank 
Europabank. 
Groep Crelan = 2.984 medewerkers, 671 kantoren, 282.873 coöperanten, meer dan 900.000 klanten, 
(cijfers op 31/12/2017) 
 
Perscontact Crelan: 
 
Isabelle D’haeninck, directeur Communication & Complaint Management 
Tel.: + 32 (0) 2 558 72 75 of + 32 (0) 473 62 62 42 
 
Leo De Roeck, verantwoordelijke Communication & Press 
Tel.: + 32 (0) 3 247 15 85 of + 32 (0) 499 96 52 81 
 
press@crelan.be 

 

Perscontact met betrekking tot dit onderwerp 

Vincent Van Zande, market manager land- en tuinbouw 
Tel: +32 (2) 558 71 77 +32 (0) 472 96 96 50 
 
 

 

 


