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Anheuser-Busch InBev engageert zich 

voor een toekomst met                          

100% hernieuwbare energie 

 

Nieuw engagement om alle aangekochte energie uit hernieuwbare bronnen te halen 

tegen 2025 

AB InBev wordt de grootste zakelijke directe afnemer van hernieuwbare elektriciteit in 

de wereldwijde sector van consumptiegoederen1 en verlaagt zo haar operationele 

koolstofvoetafdruk met 30% 

Stroomafnameovereenkomst ondertekend in Mexico,                                                  

onze eerste overeenkomst binnen dit nieuwe engagement 

 

Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH), Mexico-Stad, 

Mexico, 28 maart 2017 –– Anheuser-Busch InBev heeft vandaag haar engagement bekendgemaakt om 

tegen 2025 alle door het bedrijf aangekochte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te halen. In totaal zal 

dit jaarlijks 6 terawattuur elektriciteit omschakelen naar hernieuwbare energie op markten waar AB InBev 

actief is en zal het de energiesector in landen zoals Argentinië, Brazilië, India en markten op het 

Afrikaans continent helpen hervormen. Deze opwekking van hernieuwbare energie, die overeenkomt met 

de hoeveelheid energie geproduceerd gedurende één jaar door zonnepanelen die een gebied van meer 

dan 400 voetbalvelden beslaan
2
, ondersteunt de inspanningen om de klimaatdoelstellingen te realiseren 

zoals beschreven in de overeenkomsten die getekend werden tijdens de Klimaatconferentie van Parijs 

2015 (COP21).  

                                                
1
  Op basis van een vergelijking van de huidige publieke toezeggingen van grote bedrijven van consumptiegoederen om 

rechtstreeks elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te verwerven door middel van directe inkoop. Exclusief ingekochte 
elektriciteit door middel van groene tarieven, contracten met netbeheerders en aangekochte certificaten. 
Elektriciteitsverbruik van bedrijven genomen uit openbaar beschikbare data. 

2
  Berekend op basis van de geschatte grootte van de geïnstalleerde zonnepanelen die nodig zijn om AB InBevs huidige gebruik 

van elektriciteit per jaar te produceren, uitgaande van de grootte van een typisch voetbalveld overeenkomstig de FIFA 
richtlijnen en rekening houdend met de gemiddelde capaciteitsfactoren voor zonne-energie. 
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“De klimaatverandering heeft een grote impact op ons bedrijf en op de gemeenschappen waarin we leven 

en werken”, aldus AB InBevs CEO Carlos Brito. "Het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen is 

goed voor het milieu en goed voor het bedrijfsleven, en we engageren ons om een positieve verandering 

mee op gang te brengen. We kunnen in de strijd tegen de klimaatverandering een leidinggevende rol 

spelen door energie op een duurzamere manier aan te kopen." 

Binnen het kader van dit initiatief wil AB InBev 75-85% van haar elektriciteitsvraag opvangen met directe 

stroomafnameovereenkomsten. De resterende 15-25% zal on-site geproduceerd worden met 

technologische installaties zoals zonnepanelen.  

Dankzij dit engagement wordt AB InBev de grootste zakelijke directe afnemer van hernieuwbare 

elektriciteit in de wereldwijde sector van consumptiegoederen en verlaagt het bedrijf haar operationele 

koolstofvoetafdruk met 30%. Dit zal hetzelfde positieve effect hebben als wanneer we bijna 500.000 

auto's van de baan zouden nemen.
3
 De doelstelling op het vlak van hernieuwbare energie toont ook AB 

InBevs aanhoudende inzet voor het volgen van een koolstofluw pad, dat in lijn ligt met de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.  

Het bedrijf is ook lid geworden van RE100, een wereldwijd initiatief van invloedrijke bedrijven die zich 

allemaal engageren om 100% hernieuwbare elektriciteit te gebruiken. RE100 wordt geleid door The 

Climate Group, in partnerschap met Carbon Disclosure Project. 

AB InBevs omschakeling naar hernieuwbare energie zal van start gaan in Mexico, waar de grootste 

brouwerij van het bedrijf gelegen is, met name in Zacatecas. AB InBev heeft een 

stroomafnameovereenkomst gesloten met Iberdrola voor 490 gigawattuur per jaar. Met dit nieuwe 

partnerschap zal het bedrijf in staat zijn om in haar volledige behoefte aan aangekochte elektriciteit te 

voorzien voor de productiesites in het land. De overeenkomst met Iberdola zal naar verwachting 

eveneens de capaciteit aan wind- en zonne-energie in het land met meer dan 5% doen stijgen.
4
 Iberdrola 

zal 220 MW aan windenergiecapaciteit aan land voorzien en installeren in de deelstaat Puebla, en de 

energieopwekking zal vermoedelijk in de eerste helft van 2019 starten.  

AB InBev is van plan om in de nabije toekomst gelijkaardige overeenkomsten te sluiten op andere 

markten. Door dit nieuwe initiatief in Mexico te lanceren, hoopt AB InBev aan te tonen dat bedrijven over 

de hele wereld een bijdrage kunnen leveren aan een toekomst met 100% hernieuwbare elektriciteit door 

op hernieuwbare elektriciteit over te schakelen. 

                                                
3
 Op basis van een koolstofreductie van 1,9 miljoen ton CO2 per jaar en gemiddeld 4,11 ton CO2 aan auto-emissies per jaar 

(schatting van het Amerikaanse milieuagentschap EPA voor een gemiddelde auto). 

4 Op basis van bestaande, geschatte 2015 geïnstalleerde wind- en zonne-capaciteit (IRENA). 
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Contact 

Media 
    

Investeerders 

Marianne Amssoms 
Tel: +1-212-573-9281 
E-mail: marianne.amssoms@ab-inbev.com    

Henry Rudd 
Tel: +1-212-503-2890 
E-mail: henry.rudd@ab-inbev.com 

 
 

Kathleen Van Boxelaer 
Tel: +32-16-27-68-23 
E-mail: kathleen.vanboxelaer@ab-inbev.com  
  

   

 
Mariusz Jamka 
Tel: +32-16-27-68-88 
E-mail: mariusz.jamka@ab-inbev.com 
 
Lauren Abbott 
Tel: +1-212-573-9287 
E-mail: lauren.abbott@ab-inbev.com 
 

   

 

Over Anheuser-Busch InBev 

Anheuser-Busch InBev is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext: ABI) met hoofdzetel in Leuven, België, 

met secundaire noteringen op de Mexicaanse (MEXBOL: ANB) en Zuid-Afrikaanse (JSE: ANH) beurzen 

en met American Depositary Receipts op de New York Stock Exchange (NYSE: BUD). We koesteren de 

Droom om mensen samen te brengen voor een betere wereld. Bier, het oorspronkelijke sociale netwerk, 

brengt reeds sedert duizenden jaren mensen samen. We engageren ons om uitstekende merken te 

creëren die de tand des tijds doorstaan en de beste bieren te brouwen met de beste natuurlijke 

ingrediënten. Onze diverse portefeuille met ruim 500 biermerken omvat de wereldwijde merken 

Budweiser®, Corona® en Stella Artois®; de multi-nationale merken Beck’s®, Castle®, Castle Lite®, 

Hoegaarden®; Leffe® en lokale kampioenen zoals Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, 

Chernigivske®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Klinskoye®, Michelob Ultra®, Modelo Especial®, Quilmes®, 

Victoria®, Sedrin®, Sibirskaya Korona® en Skol®. Ons brouwerfgoed gaat meer dan 600 jaar terug en 

beslaat verschillende continenten en generaties. Van onze Europese roots in brouwerij Den Hoorn in 

Leuven, België. Tot de pioniersgeest van de Anheuser & Co brouwerij in St. Louis in de Verenigde 

Staten. Tot de oprichting van de Castle Brewery in Zuid-Afrika tijdens de gold rush in Johannesburg. Tot 

Bohemia, de eerste brouwerij in Brazilië. Geografisch gediversifieerd met een evenwichtige blootstelling 

aan ontwikkelde markten en groeimarkten benutten we de collectieve sterkte van ongeveer 200 000 

medewerkers in meer dan 50 landen wereldwijd. In 2016 bedroeg de gerapporteerde opbrengst van AB 

InBev 45,5 miljard USD (exclusief joint-ventures en geassocieerde ondernemingen).  
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