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+85 
Vandaag kan je van onze vele 
iconische Belgische bieren, 
zoals Stella Artois, Leffe en 
Hoegaarden in meer dan 
+85 landen vinden. 

Vorig kwartaal kochten we goederen 
en diensten van 535 kleine en 
middelgrote ondernemingen in België. 
Deze aankopen variëren van ingrediën-
ten zoals mout voor het bier tot 
consulting opdrachten voor innovatieve 
en duurzame projecten. Meer dan 60% 
van onze Belgische leveranciers zijn 
kleine en middelgrote ondernemingen.

Ons Global Innovation & 
Technology Center in Leuven 
hee� recent ’s werelds lichtste 
bierfles op de markt ontwikkeld. 
Met een gewicht van 150 gram 
verminderen wij onze C02 uitstoot 
met 17% per fles. De besparing 
van CO2-uitstoot van de jaarlijkse 
glasproductie met deze nieuwe 
ontwikkeling, staat gelijk aan de 
CO2-uitstoot van 62.000 auto's. 

17% 
CO2-verlaging 
door een innovatieve 
lichte bierfles
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Dit kwartaal mochten we 109 nieuwe collega’s verwelkomen, waarvan 
22 afgestudeerden via onze traineeships. En we nemen nog steeds 
mensen aan! Bekijk zeker eens onze vacatures.

109
Aantal aangeworven werknemers

AB InBev hee� 3,165 werknemers in België. 
De werkgelegenheid is sinds 2015 gegroeid met 22%.

Aantal werknemers 
in België

3165 

Wij hebben in het laatste kwartaal meer dan 
7 miljoen euro in de horeca geïnvesteerd. 
Dit omvat nieuwe tapinstallaties, 
renovaties aan cafés en steun voor de 
HORECA in regio's die getroffen zijn 
door de overstromingen in juli.

INVESTERINGEN 
IN DE HORECA

7M€

AANTAL EXPORTLANDEN

80 cafés 
beleverd 
door E-Truck

Sinds vorig jaar beleveren wij meer dan 80 cafés in 
Leuven met de eerste 100% elektrische, emissievrije 
E-Truck in België. Deze vervangt een dieselvrachtwa-
gen, waardoor de CO2-uitstoot en de geluidsoverlast 
in de stad drastisch worden verminderd.

In het afgelopen kwartaal hebben we 
1,5 Gigawatt aan lokaal geprodu-
ceerde groene elektriciteit opgewekt 
via zonnepanelen. Deze bevinden 
zich op de daken van onze brouwe-
rijen in Hoegaarden, Jupille & Leuven. 
Eind september, hebben we in Jupille 
nog eens 2111 nieuwe zonnepanelen 
toegevoegd. En de rest van onze 
elektriciteit? Die kopen we ook 
volledig 100% hernieuwbaar.

Aantal pintjes gebrouwen 
met groene elektriciteit 
van onze zonnepannelen

40 M

 Wij zijn AB InBev. Als Belgisch bedrijf met een 
eeuwenoud brouwerserfgoed en een focus op 
innovatie, zetten we ons in om de natuurlijke 
rijkdommen te beschermen zodat we nog jaren 
kunnen #BrewingBetterTogether.

+535
Belgische 
KMO’s waarbij 
AB InBev goederen 
en diensten aankoopt


