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AB InBev lanceert duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025 en 100+ Accelerator  

om lokale innovatie te promoten voor urgente wereldwijde uitdagingen 

's Werelds leidinggevende brouwer gaat door op zijn elan op het gebied van  duurzaamheid en  

gaat zeer verregaande verbintenissen aan 

21 maart 2018: Anheuser-Busch InBev (AB InBev) lanceert Duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025 op 

het gebied van slimme landbouw, waterbeheer, circulaire verpakkingen en klimaatactie. Het behalen 

van die doelstellingen zal een verreikende impact hebben: duizenden landbouwers zullen kunnen 

kennismaken met nieuwe technologieën en nieuwe vaardigheden kunnen aanleren, de toegang tot 

water van goede kwaliteit in gemeenschappen die kampen met waterstress zal worden verbeterd, door 

samenwerking met onze leveranciers willen wij de hoeveelheid gerecycleerd materiaal vergroten, en de 

capaciteit aan hernieuwbare elektriciteit op regionale elektriciteitsnetten zal stijgen. 

We hebben alle eerdere duurzaamheidsdoelstellingen in de loop van het vorige decennium gerealiseerd, 

en willen verder blijven werken aan onze ecologische en maatschappelijke verbintenissen Tegelijkertijd 

willen we nieuwe programma's lanceren die een positieve impact hebben op de gemeenschappen 

waarin we actief zijn.  

Als echt wereldwijde brouwer bekleden we een unieke positie om lokale oplossingen te identificeren die 

we nodig hebben om ecologische en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. In de praktijk zal een 

belangrijke rol zijn weggelegd voor onze nieuwe 100+ Sustainability Accelerator, die ons moet helpen 

om wetenschappers, technologen en beginnende ondernemers over de hele wereld in te schakelen om 

oplossingen te helpen realiseren en verder te ontwikkelen voor uitrol op grote schaal.  

Bedoeling van de 100+ Sustainability Accelerator is om tegen 2025 met oplossingen te komen voor 100+ 

uitdagingen . De accelerator zal veelbelovende ideeën en technologie met veel potentieel ondersteunen 

en op die manier onze visie weerspiegelen om een duurzame onderneming te bouwen voor de komende 

100 jaar en daarna. De 100+ Sustainability Accelerator is een initiatief van ZX Ventures waarbij elk jaar 

op negen markten een bootcamp zal worden georganiseerd waarna dan een selectie van ondernemers 

gedurende tien weken oplossingen uittest en verder ontwikkelt voor uitrol op grote schaal. De eerste 

reeks uitdagingen zal in juni bekendgemaakt worden. 

"We koesteren de Droom om mensen samen te brengen voor een betere wereld, en daarom engageren 

we ons om een gezonde omgeving en sterke gemeenschappen te ondersteunen. Klimaatverandering is 

het meest urgente probleem waar onze planeet mee wordt geconfronteerd en kan een impact hebben op 

de natuurlijke grondstoffen die we gebruiken om onze bieren van hoge kwaliteit te brouwen. Meer dan 

ooit zien we een opportuniteit om duurzaamheid als een katalysator voor innovatie te gebruiken", aldus 

Carlos Brito, Chief Executive Officer van AB InBev. “Onze duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025 en onze 

100+ Accelerator vullen elkaar aan en moeten leiden tot oplossingen voor ecologische en 

maatschappelijke uitdagingen die ons in staat moeten stellen om een duurzame onderneming te bouwen 

voor de komende 100 jaar en daarna.”  
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Tony Milikin, Chief Sustainability & Procurement Officer bij AB InBev, merkt op: "We zijn er ons van 

bewust dat wij al onze duurzaamheidsdoelstellingen onmogelijk alleen kunnen realiseren. Als 

wereldwijde brouwer die actief is in meer dan 50 landen doen we graag een beroep op onze 

ondernemersgeest en willen we samenwerken met overheden, ngo-partners, universiteiten en innovators 

om enkele van de belangrijkste uitdagingen ter wereld aan te gaan.”  

Duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025: 

 Slimme landbouw: al onze directe landbouwers zullen beschikken over de nodige vakkennis, 
zullen geconnecteerd en financieel zelfredzaam zijn. 
 

 Waterbeheer: al onze gemeenschappen in gebieden die worden geconfronteerd met ernstige 
waterstress, zullen de toegang tot water evenals de kwaliteit van het water verbeteren. 
 

 Circulaire verpakkingen: Al onze producten zullen in verpakkingen zitten die retourneerbaar zijn 
of vervaardigd zijn uit grotendeels gerecycleerd materiaal. 
 

 Klimaatmaatregelen:  
o Alle elektriciteit die we aankopen zal uit hernieuwbare bronnen afkomstig zijn, en 
o De CO2-uitstoot binnen onze volledige waardeketen zal met 25% afnemen 

(wetenschappelijk gefundeerd). 1 
Meer informatie over elke doelstelling is te vinden op ab-inbev.com/better-world.html 

Like ons op www.facebook.com/abinbev  

Volg ons op www.twitter.com/abinbevnews  

 

  

                                                
1
 Een koolstofreductie van 25% per product ligt in lijn met de wetenschappelijk gefundeerde methodologie en werd 

geverifieerd en goedgekeurd door het Science Based Targets Initiative 
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CONTACTPERSONEN ANHEUSER-BUSCH INBEV 

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 

 
Aimee Baxter 
Tel: +1-718-650-4003 
E-mail: aimee.baxter@ab-inbev.com  
 
Peter Dercon 
Tel: +32 16 276 823 
E-mail: peter.dercon@ab-inbev.com  
    

 
Mariusz Jamka 
Tel: +32 16 276 888 
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®; multi-nationale merken Beck’s®, Castle®, Castle Lite®, 
Hoegaarden® en 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 Castle Brewery in Zuid-Afrika tijdens de gold rush in Johannesburg. Tot Bohemia, 
de eerste brouwerij in Brazilië. We zijn geografisch gediversifieerd met een evenwichtige blootstelling 
aan ontwikkelde markten en groeimarkten, en benutten de collectieve sterkte van bijna 200 
000 medewerkers in meer dan 50 landen wereldwijd. In 2017 bedroeg de gerapporteerde opbrengst van 
AB InBev 56,4 miljard USD (exclusief joint ventures en geassocieerde ondernemingen). 
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