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 Crelan helpt de landbouwers 

die getroffen zijn door 

de extreme droogte 

 

Een jaar opschorting van de kapitaalaflossingen 
 

 

Als coöperatieve bank met een ontstaansgeschiedenis in de land- en 

tuinbouwsector wil Crelan haar landbouwklanten helpen die door de 

extreme droogte getroffen zijn. Crelan biedt deze klanten de mogelijkheid 

om gedurende één jaar de terugbetaling van het kapitaal van hun krediet op 

te schorten 

 

Lange periode van droogte 
 

De voorbije maanden waren in ons land uitzonderlijk droog. Hierdoor komen de 

inkomsten in verschillende landbouwsectoren sterk onder druk te staan. Getroffen 

land- en tuinbouwers hebben stilaan de nodige zorgen over de liquiditeitspositie van 

hun bedrijf. 

 

Uitstel van kapitaalaflossing 
 

Crelan is als coöperatieve bank in 1937 ontstaan binnen de landbouwsector en heeft 

op dag van vandaag nog steeds een sterke affiniteit met deze sector, onder meer via 

een gespecialiseerd productenaanbod. 

 

Philippe Voisin, CEO van Crelan: “Als coöperatieve bank met 

een hart voor de land- en tuinbouwsector en een sterke 

maatschappelijke verbondenheid willen wij de getroffen land- en 

tuinbouwers binnen onze klantenkring effectief helpen door hen 

een jaar lang uitstel van kapitaalaflossing toe te staan voor hun 

investeringskredieten. Op die manier willen we de druk op de 

liquiditeitspositie van de getroffen bedrijven mee helpen 

verlichten.” 
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De klant kan dus opteren om gedurende één jaar enkel de intresten te betalen op 

zijn krediet en de kapitaalaflossing intussen op te schorten. 

 

Crelan biedt deze hulp aan al de getroffen land- en tuinbouwers binnen haar 

klantenkring aan, behalve voor klanten die reeds individueel financieel begeleid 

worden door de bank. De voorwaarde is dat de landbouwer een schadevaststelling 

heeft laten opmaken door een erkende expert. 

 

Voor meer inlichtingen kunnen klanten terecht bij hun in landbouw gespecialiseerde 

Crelan bankagent.  

 

 

 

 

 

Over de Groep Crelan  

De financiële groep wordt gevormd door de cv CrelanCo, de nv Crelan, de nv Europabank en de nv AXA 
Bank Belgium. Ze neemt naar balanstotaal de vijfde plaats in van de Belgische retailbanken. In het 
straatbeeld is de Groep Crelan vertegenwoordigd met drie bankenlogo’s: Crelan, AXA Bank en Europabank. 
De Groep Crelan heeft op 31/12/2021: 4.869 medewerkers (zowel personeelsleden als zelfstandige 
bankagenten en hun personeelsleden), 881 kantoren, 274.003 coöperatieve aandeelhouders, bijna 1,8 
miljoen klanten en een balanstotaal van 53 miljard EUR. Daarnaast beheert de bankengroep 41 miljard EUR 
klantendeposito’s, 14 miljard buitenbalansbeleggingen en ondersteunt ze de Belgische gezinnen en 
ondernemingen met 43 miljard aan kredieten. 
www.crelan.be 
 
Over Crelan 
Crelan biedt een ruim aanbod bank- en verzekeringsproducten aan voor de particulieren, de zelfstandigen 
en de KMO’s. Crelan wil aan haar klanten geen producten maar totaaloplossingen aanbieden met 
betaalformules, spaar- en beleggingsproducten, kredietvormen en verzekeringspolissen. Crelan maakt 
hiervoor gebruik van een eigen productaanbod dat ze vervolledigt met producten van een aantal partners, 

die elk een referentie zijn binnen hun domein. Daarnaast is de bank met een gespecialiseerd 
productengamma de bevoorrechte partner van de land- en tuinbouwers en van de grote ondernemingen uit 
de land- en tuinbouwsector. Vraag je onze klanten waarom ze voor Crelan kiezen, dan is de vertrouwensband 
die ze hebben met hun Crelan-bankagent steevast één van de redenen. We gaan er dan ook prat op om 
financieel advies dicht bij de klant te brengen. Niet alleen via digitale bankkanalen, maar ook via ons netwerk 
van zelfstandige bankagenten die de lokale buurt en hun klanten goed kennen. Meer dan 460 kantoordeuren 
staan dagelijks voor onze klanten open. 
www.crelan.be  
 
Perscontacten Crelan: 
 
Wim Pauwels, directeur Marketing & Communicatie 
Tel.: + 32 (0) 479 65 17 12 
 
Leo De Roeck, spokesperson (momenteel in vakantie) 
Tel.: + 32 (0) 499 96 52 81 
 
press@crelan.be 

 

https://www.crelan.be/nl/land-en-tuinbouwers/artikel/agentschappen-agri
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