BRUSSEL, 29 juni 2020

De Crelan Groep kijkt terug op een
sterk 2019
Gestegen winst, rentabilitet en solvabiliteit
 Een sterke commerciële activiteit zorgt voor een gestegen productie en
aangroeiende omlopen van kredieten, deposito’s en buitenbalansproducten.
 De kredietproductie van Crelan neemt toe met 22,74%.
 De nettowinst van de Groep Crelan voor 2019 bedraagt 70,30 miljoen EUR.
Dat is een stijging met 6,8% tegenover 2018.
 Het coöperatief kapitaal groeit verder aan tot 872 miljoen, een stijging van
53 miljoen EUR.
 De financiële soliditeit van de Groep neemt verder toe met een
solvabiliteitsratio Tier 1 van 21,03% en een liquiditeitsratio van 167,60%.
Ook de rentabiliteit stijgt verder met een ROE van 6,02%.
 De Algemene Vergadering van CrelanCo heeft beslist om een dividend van
3% toe te kennen aan haar coöperatieve aandeelhouders. Op vraag van de
toezichthouders, in het kader van COVID-19, zal de uitbetaling van het
dividend uitgesteld worden. De uitbetalingsdatum en –modaliteiten van het
dividend zullen bepaald worden in functie van de mededeling van de
Nationale Bank van België (NBB_2020_011) over COVID-19.
 2019 werd bijzonder gekenmerkt door de beslissing van de Raad van Bestuur
om een overnamebod voor AXA Bank uit te brengen. Het dossier is in
onderzoek bij de NBB en de ECB en de closing is voorzien eind 2020.
 Ondanks COVID-19 tonen ook de productiecijfers van de eerste vijf maanden
van 2020 een stijging. De bank is de hele tijd dan ook beschikbaar gebleven
voor de klanten met het doel om hen optimaal door deze moeilijke periode te
begeleiden. Tijdens deze periode heeft Crelan een record aantal kredieten
gerealiseerd.

Goede commerciële resultaten zowel bij vermogen
als bij de kredieten
Philippe Voisin, CEO Crelan: “In een complexe economische en geopolitieke
omgeving en een markt die nog steeds getypeerd werd door een lage rente,
realiseerde de Groep Crelan in 2019 goede commerciële resultaten.
Ondersteund door de sterke beursprestaties nam de productie van fondsen
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en notes toe. Daarnaast kende ook de kredietproductie zowel bij de
particuliere als bij de KMOZ-markt een sterke stijging.”
Klantendeposito’s
Op groepsniveau nemen de klantendeposito’s met 902,72 miljoen EUR toe (+4,91%)
en bedraagt de portefeuille 19,27 miljard euro. De bank Crelan neemt hiervan 801
miljoen voor haar rekening en sluit 2019 af met een portefeuille van 17,95 miljard EUR
(+4,67%).
De bank verkocht ook voor 1,2 miljard EUR (+ 21,03%) aan buitenbalansproducten.
Deze toename manifesteerde zich vooral in de tweede jaarhelft, ondersteund door
sterke beursprestaties, minder onzekerheid op geopolitiek vlak en een commerciële
campagne van de bank.
Het totaal beheerde vermogen (binnenbalans en buitenbalans) stijgt met 7,80% tot
24,16 miljard EUR. Op groepsniveau bedraagt het totaal beheerde vermogen 25,50
miljard EUR (+7,83%).
Coöperatief kapitaal
In dat kader dikte ook het coöperatief kapitaal van de bank aan met 53 miljoen euro.
En ook nu blijft Crelan nieuwe coöperatieve aandeelhouders verwelkomen. Sinds begin
dit jaar is hun aantal met 2.000 gestegen. Deze investeringen tonen aan dat klanten
overtuigd zijn van het toekomstproject van de bank en dat is ook een positief signaal
voor het overnameproject van AXA Bank.
Kredietverstrekking
De bank Crelan kende 3,12 miljard EUR aan kredieten toe (+22,74%). De stijging van
de kredietverlening manifesteert zich het sterkst bij de particuliere kredieten (+30%),
gevolgd door het KMOZ-segment (+18%). Ondanks een complexe marktcontext
merken we tevens dat de landbouwmarkt goed stand houdt met een stijging van 2%.
Bij de particuliere kredieten stegen zowel de woonkredieten (+32%) als de LOA’s
(+26%) en bij de professionele kredieten zijn het de investeringskredieten die sterk
presteren (+29,5%).
Digitale dienstverlening
Het aantal gebruikers van de digitale kanalen neemt fors toe, en deze stijging doet
zich het sterkst voor bij Crelan Mobile met 20% nieuwe gebruikers in 2019. Het aantal
overschrijvingen via Crelan Mobile stijgt eveneens snel en staat op het punt om deze
van myCrelan te overstijgen.
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Een toename van de winst en de rentabiliteit
De Groep Crelan sluit het boekjaar 2019 af met een nettowinst van 70,30 miljoen EUR.
Hiermee verbetert Crelan haar resultaat van 2018 met 4,5 miljoen EUR, wat een
stijging van 6,86% inhoudt.
Door een toename van de kosten, voornamelijk voor IT en in het kader van de
voorbereiding voor de overname en integratie van AXA Bank stijgt de cost income ratio
tot 73,59% (+1,80). Langs de andere kant slaagt Crelan erin om zowel haar
rentabiliteit als haar financiële soliditeit te verbeteren. De ROE-ratio stijgt met 0,43
punten tot 6,0%, de Tier1-ratio met 3,27 punten tot 21,03% en de CAD-ratio met 2,66
punten tot 21,85%.
Philippe Voisin: “2019 was een sleuteljaar voor de Groep Crelan en werd
gekenmerkt door onze overtuiging om een extra stap te zetten via externe
groei. Daarom maakte de bank in oktober haar intentie bekend om AXA Bank
Belgium over te nemen en sloot ze een omvangrijk strategisch partnership
met AXA Verzekeringen voor de distributie van niet-levenproducten. Dit
akkoord is momenteel ter goedkeuring voorgelegd aan de toezichthouders.”

3% dividend
De bank keert een dividend van 3% uit aan haar coöperatieve aandeelhouders.
Door de specifieke COVID-19-situatie heeft de Algemene Vergadering de Raad van
Bestuur een mandaat toegekend om de uitbetalingsdatum en –modaliteiten van het
dividend te kunnen bepalen in functie van de mededeling van de Nationale Bank van
België (NBB_2020_011).
Luc Versele, Voorzitter van de Raad van Bestuur: “Mede dankzij het
vertrouwen van onze 275.000 coöperanten heeft Crelan opnieuw een solide
jaarresultaat geboekt. Dankzij onze zeer goede solvabiliteitspositie en onze
constante rentabiliteit kunnen wij ook dit jaar een mooi dividend uitkeren aan
onze coöperanten.”
Eind 2019 telt Crelan 275.054 coöperanten, goed voor een maatschappelijk kapitaal
van 872 miljoen EUR.
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Ratio’s Groep Crelan
2018

2019

% Verschil

Tier I

17,76%

21,03%

+18,41

CAD

19,19%

21,85%

+13,86

Loan Loss

0,03

-0,01

ns*

Return on equity

5,59%

6,02%

+7,69

Cost Income Ratio

71,79%

73,59%

+2,51

*niet significant

Tendensen, eerste semester 2020
De COVID-19 crisis houdt ons met haar ongekende en ongeëvenaarde omvang op
gezondheids-, economisch en sociaal vlak een spiegel voor over wie we zijn en over
de rol die we als bank moeten vervullen.
We zijn de hele tijd dan ook beschikbaar gebleven voor onze klanten met het doel
om hen optimaal door deze moeilijke periode te begeleiden. Tijdens deze periode
heeft Crelan een record aantal kredieten gerealiseerd.
Onze agenten en onze medewerkers hebben zich maximaal ingezet ten dienste van
onze klanten. In de eerste vijf maanden van 2020 kende Crelan 831 miljoen krediet
toe aan particulieren, 175 miljoen aan land- en tuinbouwers en 275 miljoen aan
kmo’s en zelfstandigen.
Van het totale aantal dossiers met betaalpauze voor particulieren neemt Crelan 2,9%
in en van de nieuw toegekende professionele kredieten valt 3,3% onder het
garantiesysteem.Deze cijfers tonen de gezonde slagkracht van het Crelan-model
aan.
Over Crelan
Crelan is een Belgische coöperatieve bank met CrelanCo als coöperatieve aandeelhouder. Het balanstotaal
van Crelan (inclusief haar dochter Europabank) bedraagt 21,6 miljard euro en daarmee is ze de zevende
Belgische Bank. Crelan biedt een ruim aanbod bank- en verzekeringsproducten aan voor de particulieren,
de zelfstandigen, de ondernemers en de land- en tuinbouwers. De klanten kunnen voor advies terecht in
meer dan 530 kantoren die gerund worden door zelfstandige kantoorhouders.
www.crelan.be
Over Crelan Groep
De Groep Crelan is samengesteld uit Crelan en haar dochters: Crelan Insurance en de nichebank
Europabank.
Groep Crelan = 2.772 medewerkers, 583 kantoren, 275.054 coöperatieve aandeelhouders, meer dan
900.000 klanten, (cijfers op 31/12/2019)
Perscontact Crelan:
Ortwin De Vliegher, secretaris-generaal & directeur Corporate Communication,
Tel.: + 32 (0) 2 558 75 78 of + 32 (0) 475 90 43 08
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Leo De Roeck, verantwoordelijke Corporate Communication, Press & Translations
Tel.: + 32 (0) 3 247 15 85 of + 32 (0) 499 96 52 81
press@crelan.be
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