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Bij AB InBev zijn we er trots op dat we het grootste bierbedrijf ter wereld zijn, maar tegelijk vinden we dat deze positie 
ook verantwoordelijkheden met zich meebrengt op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Daarom investeren we in programma’s en initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de leefomgeving van 
onze medewerkers, klanten en aandeelhouders. 

Deze investeringen moeten bijdragen aan het bereiken van onze droom; het Beste Bierbedrijf in een Betere Wereld 
zijn. Om dit streven kracht bij te zetten hebben we een “Better World”-strategie ontwikkeld dat berust op drie pijlers: 
verantwoorde alcoholconsumptie, milieu en gemeenschap.

In dit verslag vindt u meer informatie over de belangrijkste initiatieven die we in 2011 hebben ondernomen om onze 
droom en doelstellingen te bereiken. Initiatieven waar we ook in 2012 weer volop mee aan de slag gaan.

Zo gaan we in Nederland onder andere verder met het Family Talk-programma – waarbij we ouders helpen in de voorlichting 
naar hun kinderen over het onderwerp alcohol – en blijven we actief in het verminderen van de CO2-uitstoot in onze 
productieprocessen. De drie Better World-pijlers helpen ons dergelijke campagnes en acties te ondersteunen, die een 
positieve bijdrage leveren aan onze samenleving.

Voor AB InBev vormen dit belangrijke punten in onze bedrijfsvoering en het is dan ook prachtig om iedere dag weer te 
zien dat onze mensen enorm gedreven zijn om hier actief aan te werken. Daarom heb ik er alle vertrouwen in dat we in 
2012 weer belangrijke stappen zullen zetten om onze droom te bereiken; het Beste Bierbedrijf in een Betere Wereld zijn.

Manisha Thakker
Country Director AB InBev Nederland

Bereiken van 
onze droom

4   ANhEusER-BusCh INBEV   OP WEG NAAR EEN BETERE WERELD 5



O
v

er O
n

s

AB InBev is een beursgenoteerd bedrijf 
(Euronext: ABI) met American Depositary 
Receipts op de New York stock Exchange 
(NYsE: BuD). het hoofdkantoor van AB InBev 
is gevestigd in Leuven, België.
 
AB InBev is wereldwijd een toonaangevend 
brouwer en behoort tot ‘s werelds top vijf 
van bedrijven die actief zijn in consumptie– 
goederen. De sterke nationale en inter– 
nationale kwaliteitsmerken bier brengen al 
duizenden jaren mensen samen. Ons portfolio 
van meer dan 200 merken smeedt sterke 
banden met consumenten.
 
AB InBev’s toewijding aan erfgoed en kwaliteit 
gaat terug naar brouwtradities die dateren 
van 1366. Ook de brouwerij Den hoorn in Leuven 
en de pioniersgeest van de Anheuser & Co  
brouwerij met wortels in st. Louis in de  
Verenigde staten, zijn sinds 1852 zeer bepalend 
geweest voor het erfgoed. AB InBev is geogra-
fisch gediversifieerd met een evenwichtige 
blootstelling aan ontwikkelde markten en 
groeimarkten. het bedrijf benut de collectieve 
sterkte van haar ca. 116.000 medewerkers 

die in vestigingen in 23 landen wereldwijd 
te werk gesteld worden. De onderneming 
streeft ernaar het Beste Bierbedrijf in een 
Betere Wereld te zijn. 

In Nederland streven we deze droom en  
missie na met zo’n 550 medewerkers. Van-
uit ons hoofdkantoor in Breda wordt onder  
meer de lokale marketing voor merken 
als Jupiler,  Hertog Jan, Dommelsch, Leffe 
en hoegaarden bepaald en de verkoop– 
organisatie aangestuurd. Daarnaast zijn hier 
onze stafafdelingen gevestigd (zoals Finance 
en People). Verder bestaat onze organisatie  
uit de Dommelsche Bierbrouwerij in Dommelen, 
de hertog Jan Bierbrouwerij in Arcen, een 
Centraal Distributie Centrum, negen regionale 
distributiekantoren verspreid over het hele 
land en een eigen horeca Technische service 
afdeling. 

Op al onze locaties staat de consument voor-
op, werken we met de beste mensen, zijn we 
gericht op resultaten en zorgen we ervoor 
dat we daar zijn waar het gebeurt: daar waar 
onze mensen, klanten en consumenten zijn.

‘s Werelds grootste 
bierbrouwer
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AB InBev streeft ernaar om het Beste Bierbedrijf in 
een Betere Wereld te zijn. Dit streven gaat verder dan 
het uitbouwen van een succesvol, groeiend bedrijf. Wij 
beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om  
initiatieven te ontwikkelen die niet alleen het bedrijf zelf, 
maar ook onze medewerkers, consumenten, aandeel-
houders en de gemeenschappen waarin we actief zijn 
ten goede komen. 

Onze mensen spelen hierbij een belangrijke rol. hun talent 
voor en toewijding aan het maken van kwaliteitsbieren, 
het verantwoord gebruiken van natuurlijke grond- en hulp-
stoffen en het behouden en beschermen van de natuurlijke 
omgevingen waarin we werken, zorgen ervoor dat we op 
een duurzame manier kunnen groeien. Zowel op de korte 
als de lange termijn. 

De afgelopen jaren hebben we onze droom om een betere 
wereld te bewerkstelligen in verschillende landen actief 
nagestreefd. Door verantwoord en duurzaam ondernemen 
verder door te voeren binnen onze bedrijfsprocessen, 
maar ook door het initiëren van en bijdragen aan  
verschillende initiatieven. Zo ondersteunden we groot-
schalige campagnes tegen het gebruik van drank achter 
het stuur, hielpen we ouders met voorlichting over alcohol 
aan kinderen en formuleerden we ambitieuze doel– 
stellingen om onze impact op het milieu zoveel mogelijk 
te beperken.

Better World
spil van deze initiatieven vormt ons Better World-principe, 
waarmee AB InBev invulling geeft aan maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Better World richt zich op drie 
pijlers: verantwoorde alcoholconsumptie, milieu en 
gemeenschap. 

Als ‘s werelds grootste bierbrouwer zien we het als onze 
plicht om consumenten te wijzen op het verantwoord consu-
meren van alcohol. Daarom ontwikkelen en ondersteunen 
we programma’s en campagnes die mensen voorlichten 
over het verantwoord genieten van onze producten. 

Daarnaast is het voor ons belangrijk om verantwoord  
om te gaan met de omgeving waarin we actief zijn. Op deze 
manier willen we de kwaliteit van onze producten kunnen 
(blijven) garanderen, maar er vooral ook voor zorgen dat 
onze natuur behouden blijft voor toekomstige generaties. 
Daarom stellen we scherpe doelen vast, waarmee we onze 
impact op het milieu zoveel mogelijk beperken.

Op de gemeenschappen waarin we actief zijn, hebben 
we een positieve invloed door de banen die we er creëren 
en de belastingen die we er afdragen. Dit is volgens ons 
echter niet genoeg; we proberen een grotere rol van  
betekenis te spelen, door onder andere gerichte donaties te 
doen aan liefdadigheidsorganisaties en zorg te dragen voor 
behoud van ons erfgoed. 

In dit verslag komt naar voren hoe AB InBev in Nederland  
invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Daarbij beschrijven we welke acties in 2011 zijn ondernomen 
in het kader van Better World. Acties die bijdragen aan 
het verwezenlijken van de uiteindelijke droom van ons  
bedrijf: het Beste Bierbedrijf in een Betere Wereld zijn.

Beste Bierbedrijf  
in een Betere Wereld
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Om onze ambitie ‘een bijdrage leveren 
aan een betere wereld’ in de praktijk te  
brengen, bepaalde AB InBev een Better 
World-strategie. Als meest relevant werden 
hierbij drie pijlers geïdentificeerd die 
de basis vormen voor onze Better World-
programma’s: verantwoorde alcohol– 
consumptie, milieu en gemeenschap.

Better World speelt een belangrijke rol 
binnen AB InBev; niet alleen voor onze 
stakeholders maar ook vanuit een zakelijk 
aspect. spaarzaam omgaan met grond- en 
hulpstoffen en energie dragen bij aan het 

verminderen van de directe en indirecte 
kosten en de risico’s die deze met zich 
meebrengen voor het bedrijf. 

Better World vormt een integraal onder-
deel van onze bedrijfsvoering en is inmiddels 
uitgerold in alle zes zones waarin AB InBev 
actief is: Noord-Amerika, Latijns-Amerika 
Noord, Latijns-Amerika Zuid, West-Europa, 
Centraal- en Oost-Europa en Azië-Pacific. 
Jaarlijks ontwikkelt elke zone zijn eigen 
Better World-plannen voor dat specifieke 
jaar, op basis van de wereldwijde Better 
World-strategie. 

Op weg naar een  
Betere Wereld

Better WOrld-
PrOGrAmmA

verAntWOOrde 
AlcOhOl-

cOnsumPtie

milieu

GemeenschAP
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“to be the Best 
Beer company 
in a Better World.”

  verantwoorde 
  alcoholconsumptie

AB InBev brouwt haar bieren met passie en trots. Wij hebben 
met onze producten verantwoorde consumptie voor ogen, 
door mensen die de wettelijke leeftijd om alcohol te drinken 
bereikt hebben. Daarom investeert AB InBev in bewust– 
wordings- en gemeenschapsprogramma’s, die verantwoorde 
consumptie promoten, alcoholmisbruik door jongeren onder 
de wettelijk toegestane leeftijd tegengaan, alcoholgebruik 
door zwangere vrouwen voorkomen en de aandacht vestigen 
op de gevaren van alcohol achter het stuur. 

Wij ondersteunen de bestaande wettelijke minimumleef-
tijden voor alcoholconsumptie. Zo passen wij het ‘Geen 
16? Geen druppel’-logo in al onze commerciële uitingen 
toe. Daarnaast organiseert AB InBev vanaf 2010 ieder 
jaar de Global Be(er) Responsible Day. Op deze dag vragen 
wij ieder jaar extra aandacht voor verantwoorde alcohol-
consumptie. Om meer aandacht voor dit onderwerp te vragen,  
initieerden we inmiddels al diverse andere programma’s:

Family talk
AB InBev lanceerde het programma Familiy Talk om ouders 
te helpen het onderwerp alcohol met hun kinderen 
te bespreken. het programma werd ontwikkeld in de  
Verenigde staten en is op Beer Responsible Day 2011 ook 
in Nederland geïntroduceerd. Dit ging samen met een 
actie, waarbij in Nederland medewerkers de straat op 
gingen om voorlichting te geven aan ouders over hoe en 
wanneer zij het gesprek over alcohol met hun kinderen 
aan kunnen gaan. 

Als AB InBev nemen wij onze taak in de voorlichting over 
het verantwoord omgaan met onze producten zeer serieus 
en willen daarom alcoholconsumptie door minderjarigen 
voorkomen. Een cruciale stap hierbij is het benaderen van 
de ouders, aangezien zij een grote rol spelen in de educatie 
van jongeren over het gebruik van alcohol.

het doel van Family Talk is om ouders te informeren hoe 
zij het beste kunnen communiceren met hun kinderen 
over alcohol en ze te leren hoe en wanneer het gesprek 
aan te gaan. Family Talk biedt hiervoor via de website 

www.familytalkonline.nl een handleiding en probeert 
door middel van praktische tips en voorbeeldsituaties het 
gesprek over alcohol op gang te brengen.

BlaasBob Games
De BlaasBob Games waren onderdeel van de Bob- 
campagne voor alcoholpreventie in het verkeer en is door 
AB InBev in 2010 en 2011 in de Jupiler League geactiveerd. 
BlaasBob promoot het niet consumeren van alcohol door 
automobilisten. Tijdens wedstrijden in de Jupiler League 
werd hiervoor een opblaasbaar voetbalveld geïnstalleerd, 
waarbij deelnemers door middel van een bladzuiger de 
bal in het doel moesten krijgen. Alleen bestuurders die 
ervoor hadden gekozen om geen alcohol te consumeren, 
mochten meedoen aan dit spel. 

Pro supporter
In 2011 lanceerden we in de Jupiler League het programma 
Pro supporter. Pro supporter is gebaseerd op het Good 
sports-programma waarmee onze collega’s van Budweiser 
al jarenlang succesvol zijn in de grote sportcompetities 
in de Verenigde staten. het doel van Pro supporter is om 
verantwoord omgaan met alcohol onder de aandacht te 
brengen bij voetbalsupporters in de Jupiler League. het 
programma gaat echter verder dan alleen verantwoorde 
alcoholconsumptie en het voorkomen van alcohol in het 
verkeer. Pro supporter wil op een leuke en ongedwongen 
manier bijdragen aan positief fangedrag in de stadions.

Dit doen we onder andere door middel van een elftal tips, 
die zowel voor, tijdens als na voetbalwedstrijden in de Jupiler 
League aan bod komen. Ook geven wij taptraining aan 
het barpersoneel van de clubs, en helpen we hen hierbij 
toe te zien op het verantwoord schenken van alcohol. 
Daarnaast wordt bij alle Jupiler League clubs aandacht 
gevraagd voor het programma en de elf tips, door middel 
van LED boarding, de website en stadionspeakers, en gaat 
ons Promotieteam alle clubs langs om activaties rondom 
het stadion uit te voeren en zo samen met de fans de elf 
Pro supporter tips in de praktijk te brengen.

De activaties bestaan onder andere uit het tekenen van 
een Pro supporter Muur, waardoor je als supporter steun 
geeft aan het programma. Tijdens de lancering van het 
programma op 5 augustus 2011, werd de eerste hand– 
tekening gezet door bondscoach Bert van Marwijk. 

de 3 pijlers voor een Betere Wereld
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Ook social media speelt een belangrijke rol binnen het 
programma; via de Facebook-pagina http://facebook.com/
Prosupporter blijven de supporters op de hoogte van  
lopende acties. hier kunnen zij ook reageren op deze acties 
en vragen stellen over bijvoorbeeld verantwoorde alcohol-
consumptie. 

Alcoholcampagne Gemeente Breda
In Breda liep van 26 november tot 22 december 2011 de 
campagne ‘Rij alcoholvrij, hoe ga jij naar huis?’. Politie 
Midden- en West-Brabant, Veilig Verkeer Nederland af-
deling Breda, AB InBev, Peutax en Gemeente Breda wilden 
met deze campagne het aantal ongevallen als gevolg van 
alcoholconsumptie onder autobestuurders terugdringen. 
Omdat we met deze campagne vooral jonge, beginnende 
automobilisten wilden bereiken, maakten we veel gebruik 
van sociale media als Facebook en Twitter. 

Met ‘Rij alcoholvrij, hoe ga jij naar huis?’ wilden we jonge 
bestuurders stimuleren om voor hun eigen veiligheid en 
die van medeweggebruikers samen een taxi naar huis 
te nemen, wanneer zij gedronken hebben. hierbij lag de 
focus op bezoekers van de Bredase horeca en de Pathé 
bioscoop. Posters op toiletten en door taxichauffeurs van 

Peutax uitgereikte kaarten verwezen naar de Facebook-
pagina www.facebook.com/rijalcoholvrij. Bezoekers van 
deze pagina kregen vervolgens praktische informatie 
over rijden onder invloed en konden reacties plaatsen. 
Bovendien maakten ze kans op gratis taxivervoer of op 
korting als ze zich als ‘fan’ van deze pagina aanmeldden.

landelijke Kamer van verenigingen
Bestuurders van studentenverenigingen in Nederland 
kwamen op vrijdag 4 november 2011 bij elkaar om het 
sociëteitsbeleid voor verantwoorde alcoholconsumptie 
op studentensociëteiten te bespreken. 

het seminar sociëteitsbeleid is een jaarlijks initiatief van de 
Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), waaraan stichting 
Verantwoord Alcoholgebruik (sTIVA), AB InBev en unity 
drugsvoorlichting een inhoudelijke bijdrage verzorgden 
over het voorkomen van alcoholmisbruik. het consumeren 
van alcohol hoort bij de borrelcultuur van studenten en het 
is daarom van belang dat de verenigingen en hun leden hier 
op een goede manier mee om kunnen gaan.

Tijdens het seminar sociëteitsbeleid is onder andere  
gesproken over de uitdagingen rondom individuele alcohol– 
consumptie en over het verantwoord laten verlopen van 
grote feesten. studentbestuurders van de studenten– 
verenigingen werden aan het denken gezet over deze  
onderwerpen, door middel van interactieve workshops. het 
seminar is een belangrijk onderdeel van de voorlichting 

scan deze QR-code met een QR reader 
op je smartphone en bekijk de Facebook-
pagina van Prosupporter.

over verantwoorde alcoholconsumptie aan studenten, waar  
AB InBev zich door het gehele jaar heen voor inzet.  

commerciële communicatie code
Als grootste bierbedrijf wereldwijd zijn we zeer trots op de 
productie en marketing van onze bieren. hoewel de meer-
derheid van onze consumenten op een verantwoorde manier 
geniet van onze producten, zien we ook dat alcohol wordt 
misbruikt door een kleine minderheid. Daarom vinden we het 
belangrijk dat onze communicatie en marketingactiviteiten 
niet bijdragen aan het misbruik van onze producten en zich 
bijvoorbeeld niet richten op minderjarigen. 

Om hiervoor te zorgen, hanteren we wereldwijd de  
Commerciële Communicatie Code. Deze door AB InBev 
geïnitieerde code bevat duidelijke richtlijnen voor de 
communicatie over onze producten en geldt voor alle vormen 
van marketing en communicatie, waaronder sponsoring, 
promoties, web content, PR en verpakkingen van onze bieren. 

Punten die in de code staan beschreven, zijn bijvoorbeeld 
het uitsluiten van communicatie-uitingen die excessief al-
coholgebruik en het gebruik van alcohol door minderjarigen 
promoten. Ook de combinatie van alcohol met risicovolle 
activiteiten of het proactief wijzen op bier & gezondheidsclaims, 
zijn niet toegestaan in de communicatie over onze producten. 

Deze punten worden regelmatig geëvalueerd en onze mede–
werkers krijgen ieder jaar training in het omgaan met de 

code. De Commerciële Communicatie Code is de minimale  
standaard die we hanteren bij onze marketing en com-
municatie; wanneer lokale regelgeving minder streng is,  
hanteren we de code. Wanneer lokale regels nog strikter zijn, 
gaan deze voor de code. In de meeste gevallen bevat onze  
Commerciële Communicatie Code strengere standaarden 
dan de wetgeving van het land waarin we actief zijn. 

Naast onze eigen Commerciële Communicatie Code houden 
wij ons aan de Reclame Code voor Alcoholhoudende 
dranken. Deze code kwam tot stand door samenwerking 
tussen onder meer bier- en wijnproducenten, horeca-
organisaties en de stichting Verantwoord Alcoholgebruik 
(sTIVA). De code is zelfregulerend en bevat regels voor 
het op een verantwoorde manier maken van reclame voor 
alcoholhoudende dranken. hiermee voorkomen we bijvoor-
beeld dat minderjarigen in tv-spotjes in verband worden 
gebracht met alcohol en leggen we het stimuleren van  
alcoholmisbruik in reclamemateriaal aan banden. 

De volledige Reclame Code voor Alcoholhoudende dranken is  
terug te lezen via http://leeftijdsgrens.nl/De_Reclamecode_voor_ 
Alcoholhoudende_Dranken of door onderstaande QR-code in te 
scannen met een QR reader op je smartphone.
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  milieu 

Bier bestaat uit natuurlijke grondstoffen en het spreekt 
dan ook voor zich dat AB InBev pleit voor een effectief 
gebruik van natuurlijke bronnen. Op deze manier willen 
we onze impact op de aarde zo klein mogelijk maken, om 
zo de planeet in goede staat te houden voor toekomstige  
generaties. Dit doen we onder meer door zuinig te zijn 
met energie en met het water dat we gebruiken bij het 
brouwen van onze bieren, door het recyclen van rest– 
producten en afval, en het reduceren van onze ‘carbon 
footprint’.

Water
Een belangrijk punt bij het verantwoord omgaan met 
het milieu en grondstoffen, vormt een zo groot mogelijke 
waterbesparing in al onze ondernemingen. Over de hele 
wereld zijn al onze brouwerijen er dan ook op gericht  
zo min mogelijk water te verbruiken in hun productie– 
processen. het water dat hier dan toch aan op gaat,  
wordt merendeels weer gefilterd en hergebruikt in andere 
productieprocessen. Ons doel is om eind 2012 ons water–
verbruik gereduceerd te hebben tot 3.5 hectoliter water 
per hectoliter bier. 

Verder werken we er samen met onze leveranciers hard 
aan om onze watertoevoer zo verantwoord en efficiënt 
mogelijk te maken. Dit doen we onder andere door het 
plaatsen van waterbesparende apparatuur in al onze 
brouwerijen en de implementatie van het ‘leakage pro-
gram’, waarmee we snel in kunnen springen op eventuele 
waterlekken bij de productie van onze bieren. Ook doen 
we er veel aan om waterverspilling onder onze medewerkers 
te reduceren en efficiënt gebruik ervan te promoten. Een 
voorbeeld hiervan is World Environmental Day, waarbij in 
2011 de focus op efficiënt waterverbruik lag. 

Tijdens World Environment Day (WED) 2011 werden onder  
andere waterbesparende setjes – te plaatsen op een  
waterkraan – in het horecakanaal uitgedeeld. Niet alleen 
in Nederland, maar in heel Europa. Deze setjes leveren in  
totaal een gemiddelde besparing van 60.000 m3 per jaar op.  

Dit is gelijk aan 24 Olympische zwembaden. WED is 
een jaarlijks terugkerend evenement en staat in het  
teken van positieve milieuacties. uiteraard staat milieu– 
bewustzijn iedere dag centraal bij AB InBev, maar tijdens  
World Environment Day onderstrepen we het belang  
hiervan nog eens extra.

energie
Een ander punt in onze milieudoelstelling is het vermin-
deren van het energieverbruik in al onze ondernemingen. 
Wereldwijd zijn we continu bezig met het ontwikkelen van 
nieuwe manieren om zo effectief en efficiënt mogelijk 
te worden in het gebruik van energie. In 2010 en 2011 
brachten we ons energieverbruik al behoorlijk terug.  
Natuurlijk is dit een doorgaand proces en zijn we altijd 
op zoek naar verbeteringen in de reductie van energie-
verbruik. 

Ons doel is om voor eind 2012 onze CO2-uitstoot met 
10% verminderd te hebben en daar zijn we dan ook 
hard mee bezig. Door voortdurend te werken aan de  
vermindering van de CO2-uitstoot in onze productie–
processen –  zoals door betere planning van ons transport 
en het verhogen van de beladingsgraad – en op de hoogte  
te blijven van nieuwe trends op dit gebied, hopen we de 
lat steeds hoger te kunnen leggen en ons energieverbruik 
te blijven terugdringen.  

recycling
het derde punt van onze milieudoelstellingen vormt het 
recyclen van onze afval- en bijproducten. Ons doel is om 
99 procent van de gebruikte productiematerialen in onze 
brouwerijen te recyclen. Om hiervoor te zorgen, zoeken we 
voortdurend naar manieren om verspilling van materialen 
te voorkomen, het verpakkingsproces efficiënter te  
laten  erlopen en grondstoffen en restproducten te her-
gebruiken.

Ook op kantoor zijn we actief bezig met het zoeken naar 
nieuwe manieren om ons steentje bij te dragen in het  
creëren van een betere wereld. Voorbeelden hiervan zijn 
het recyclen van al het bedrukte papier tot aan de ver-
vanging van eenmalig te gebruiken papieren doekjes in 
de kantine door stoffen doeken voor herhaaldelijk gebruik. 
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  Gemeenschap

AB InBev en haar medewerkers spelen een positieve rol 
in de gemeenschappen waarin we wonen en werken. Niet 
alleen door de banen die we er creëren, maar ook door 
een bijdrage te leveren aan verschillende projecten in de 
omgeving van onze vestigingen. Voorbeelden hiervan zijn 
ondersteuning van lokale non-profit organisaties en de 
bevordering van de belangstelling voor en instandhouding 
van cultuurhistorische monumenten in de gemeenschappen 
waarin we actief zijn.

medewerkers
Onze medewerkers spelen een sleutelrol in het succes-
vol functioneren van onze organisatie wereldwijd en zij 
vormen dan ook de spil van ons bedrijf. Onze mensen 
en de gemeenschap waarin zij werken en wonen, ver-
dienen daarom speciale aandacht. Dit gebeurt door 
programma’s die speciaal gericht zijn op de gezinnen 
van medewerkers maar ook op de ondersteuning van 
medewerkers in moeilijke tijden. Een voorbeeld hiervan 
is het vanuit AB InBev georganiseerde Fonds Verhelst. 
Fonds Verhelst is in 1949 opgericht ter herinnering 
aan de vroegere directeur van de Brouwerijen Artois; 
Léon Verhelst. het welzijn van de medewerkers van de 
brouwerij vormde zijn levensproject. Fonds Verhelst is 
erop gericht medewerkers te steunen wanneer zij door 
een moeilijke periode gaan. Dit kan financiële steun  
betekenen, maar ook emotionele steun zoals professionele 
begeleiding en advies. 

lokale Projecten
Naast het ondersteunen van onze medewerkers willen 
we iets terugdoen voor de gemeenschappen waarin wij 
wonen en leven. We ondersteunen onder andere verschil-
lende non-profit organisaties en zijn hierbij vooral actief 
in de gemeenten waarin we vertegenwoordigd zijn: Breda, 
Dommelen en Arcen.

dommelen
De Dommelsch brouwerij heeft een rijke geschiedenis. In 
1744 liet Jan snieders vanuit Dommelen de wereld voor 
het eerst kennismaken met Dommelsch bier. Door de jaren 
heen is er veel veranderd, maar het belangrijkste is toch 
altijd hetzelfde gebleven: het bier. Vandaag de dag staat 
de Dommelsche Brouwerij centraal in de Dommelsche  
gemeenschap. Niet alleen vanwege de locatie in het 
centrum van de stad maar ook vanwege haar functie als 
belangrijkste supporter van de lokale economie en werk-
gelegenheid. Als sponsor ondersteunt AB InBev diverse 
activiteiten in en rondom Dommelen, waaronder het  
Carnaval in Dommelen, Buurtvereniging Gerst&Mout, 
het bloemencorso in Valkenswaard en natuurlijk ook de 
intocht van sinterklaas. Door deze activiteiten en spon-
soring speelt AB InBev een grote rol in de Dommelsche 
gemeenschap. 

Arcen 
De hertog Jan brouwerij in Arcen is één van de oudste 
brouwerijen in Nederland en werd bijna 100 jaar geleden 
opgericht door vier bevriende brouwers in de regio  
Limburg. Jaarlijks bezoeken meer dan 40.000 mensen de  

hertog Jan brouwerij en worden vrijwel dagelijks rond-
leidingen gehouden. Een tour door de brouwerij belicht 
onder andere de rijke geschiedenis van hertog Jan. samen 
met de gemeente en de buurt Arcen streven we ernaar 
het culturele erfgoed van de hertog Jan brouwerij te 
behouden en mee te laten gaan in de moderne tijd.  
Dit doen we door het organiseren van verschillende  
activiteiten en ondersteuning van lokale evenementen. 

Breda
het hoofdkantoor van AB InBev Nederland bevindt zich 
in Breda. Tot aan 2004 was dit ook de locatie van de 
Oranjeboom brouwerij. AB InBev blijft ook nu nog een 
belangrijke rol spelen in het dagelijkse leven van de  
inwoners van Breda, met onder meer 150 medewerkers 
die op het hoofdkantoor werkzaam zijn. In samenwerking 
met verschillende lokale organisaties, waaronder stichting 
Erfgoed Bierbrouwerij De Drie hoefijzers, Betrokken  
Ondernemers Breda, de Tussen spoor & singelbuurt, het 
Breda’s Museum en de Voedselbank Breda initieert AB  
InBev verschillende activiteiten om een positieve bijdrage 
te leveren aan de stad. Ook zijn we sponsor van verschillende 
lokale activiteiten zoals de Breda Nassaudag, Carnaval 
Breda en de Cultuurnacht.

voedselbank Breda
Elk jaar zijn er in Breda honderden gezinnen die niet rond 
kunnen komen en hulp nodig hebben om in hun bood-
schappen te voorzien. AB InBev zet zich in voor deze  
gezinnen, onder andere door een voedselinzameling die 
eind 2011 plaatsvond onder al haar medewerkers. De 

ingezamelde voedselwaren werden op 13 december over-
handigd aan de Voedselbank in Breda, die op hun beurt  
de ingezamelde waren weer distribueerde onder de  
gezinnen.

Stichting Erfgoed Bierbrouwerij De Drie Hoefijzers 
De Stichting Erfgoed Bierbrouwerij De Drie Hoefijzers zet 
zich in voor de bevordering van de belangstelling voor en 
instandhouding van de cultuurhistorische monumenten 
en waarden van Bierbrouwerij De Drie Hoefijzers. AB InBev 
ondersteunt de initiatieven van de stichting en een  
afgevaardigde van AB InBev zit in het bestuur van de 
Stichting. De Bierbrouwerij De Drie Hoefijzers is een uniek 
cultureel erfgoed, waar Bredanaars trots op kunnen zijn. 
AB InBev ziet het in stand houden van het rijke erfgoed 
van de brouwerij door de stichting als een belangrijke 
culturele bijdrage voor de stad Breda. 

Breda Bier
Met de verkoop van Breda Bier steunden Albert heijn 
en AB InBev in 2011 de restauratie van de Grote Kerk in 
Breda. Van ieder verkocht blikje en ieder verkocht 6-pack  
doneren de bedrijven respectievelijk 10 en 25 eurocent 
aan de kerk, die ook de verpakking van Breda Bier siert. Als  
AB InBev vinden we het belangrijk om op een positieve 
manier invulling te geven aan onze historische verbonden-
heid met de stad Breda. Door een gedeelte van de opbrengst 
van de verkoop van Breda Bier aan de restauratie van 
de Grote Kerk te doneren, kunnen we bijdragen aan het  
behoud van één van de belangrijkste en meest markante 
bouwwerken van de stad.
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deugdelijk Bestuur
AB InBev’s regelgeving inzake Deugdelijk Bestuur helpt ons 
op een verantwoorde manier zaken te doen. Zonder dat we 
concessies hoeven te doen aan onze visie en aan de flexi-
biliteit van ons bedrijf. Omdat ons hoofkantoor in België is 
gevestigd, committeren wij ons aan de Belgische Code voor 
Deugdelijk Bestuur. Daarnaast houden we als multinational 
natuurlijk oog voor internationale ontwikkelingen op het 
gebied van Deugdelijk Bestuur. 

code of Business conduct & compliance Program
Als onderdeel van onze Corporate Governance regel– 
geving heeft AB InBev het Global Code of Business  
Conduct & Compliance Program. Door middel van richt-
lijnen, voorlichtingsmateriaal en trainingen, zorgen we er 
met dit programma voor dat iedereen binnen het bedrijf 
dezelfde hoge standaarden hanteert op het gebied van  
integriteit, bij alles wat we als bedrijf doen. De Code of 
Business Conduct en ons Compliance-programma zien 
toe op het naleven van alle relevante wetgeving, zoals 
wetten op het gebied van milieu, arbeidsrecht en concur-
rentie. Daarnaast geeft het onze medewerkers handvatten bij 
het omgaan met mogelijke belangenverstrengelingen, het 
gebruik van onze bedrijfsmiddelen en ethisch gedrag, 
waaronder bescherming tegen omkoping en corruptie. De 
Executive Board of Management, Board of Directors en de 
Audit Committee blijven voortdurend op de hoogte van 
ontwikkelingen binnen het Compliance-programma.

een Betere Wereld  
in de toekomst
Met Better World heeft AB InBev belangrijke 
stappen gezet in de bescherming van ons 
milieu, het ondersteunen van de gemeen-
schappen waarin we wonen en werken, en 
het stimuleren van verantwoorde alcohol-
consumptie. We zijn trots op de resultaten 
die deze programma’s hebben opgeleverd, 
maar weten tegelijkertijd dat het niet bij 
deze initiatieven mag blijven. Better World 
is daarom meer en meer onderdeel van ons 
dagelijks werk.  Daarnaast houden we ons 
aan een aantal doelen en richtlijnen, die ons 
helpen ons streven naar een betere wereld 
continu te blijven najagen.
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responsible sourcing Policy
AB InBev hanteert de Responsible sourcing Policy, die 
standaarden bevat voor ons werknemersbeleid en een 
verantwoordelijke bedrijfsvoering. hiermee willen we  
ervoor zorgen dat we binnen al onze locaties ethisch en 
integer handelen en onze zakelijke partners stimuleren 
hetzelfde te doen. 

De Responsible sourcing Policy bevat onder andere de  
volgende richtlijnen: 

• Verbod op het gebruik van kinderarbeid; zoals dit  
ook is beschreven in de richtlijnen voor de Global  
Compact and International Labour Organization van de  
Verenigde Naties.

• Geen discrimiatie op basis van ras, religie, geslacht, 
sexuele geaardheid, leeftijd, politieke voorkeur of  
sociale herkomst.

• Erkenning van het recht van werknemers om zich te  
verenigen in een vakbeweging en hiermee collectieve 
arbeidsovereenkomsten af te sluiten. 

• Continue investering in gezondheids- en veiligheids-
programma’s voor onze werknemers.

Wereldwijde milieudoelstellingen voor 2012
Ieder jaar ontwikkelen we programma’s waarmee we 
onze negatieve impact op het milieu inperken en de leef– 
omgeving van onze medewerkers en klanten verbeteren. 
Om ervoor te zorgen dat we hierbij ieder jaar vooruitgang 
boeken, stelden we onszelf een aantal wereldwijde milieu–
doelstellingen die we voor het einde van 2012 behaald  
willen hebben:

• toename van het hergebruik van afval en bij– 
producten tot 99 procent van het totale aantal rest- 
en afvalstoffen.

• terugdringen van het watergebruik voor bierproductie 
en frisdranken tot 3.5 hectoliter water per hectoliter 

 van het geproduceerde product; een in de markt  
ongeëvenaarde verhouding

• terugdringen van het energieverbruik per hectoliter 
van een geproduceerd product met 10 procent

• terugdringen van het aantal CO2 emissies per hecto-
liter van een geproduceerd product met 10 procent

Om ervoor te zorgen dat we deze doelstellingen halen,  
investeren we onder andere in Bio Energy Recovery systems 
(BERs). Deze systemen zetten overgebleven water uit het 
brouwproces om in methaan, waar weer energie mee op-
gewekt kan worden. AB InBev wil voor het einde van 2012 
wereldwijd 57 BERs actief hebben binnen zijn productie–
faciliteiten.

verpakkingen
AB InBev werkt samen met leveranciers, groothandelaren, 
inkooporganisaties en verpakkingsexperts aan het mini-
maliseren van de kosten en negatieve milieu-effecten van 
verpakkingsmaterialen. We gebruiken een groot aantal  
verschillende soorten materialen, van productverpakkingen 
tot kratten en pallets voor het opslaan en vervoeren van 
onze bieren. Deze zijn in veel gevallen te hergebruiken of te 
recyclen tot nieuw materiaal. Daarnaast zijn we voortdurend 
bezig met het ontwikkelen van nog lichtere verpakkingen, 
waarmee we het gebruik van natuurlijke bronnen en 
bijbehorend afval terugdringen. Daarbij zorgen lichtere 
verpakkingen ervoor dat we het brandstofverbruik bij het 
transport van onze producten kunnen verminderen. 

verantwoorde alcoholconsumptie
Wij zijn trots op de bieren die we brouwen en vinden het 
enorm belangrijk dat onze klanten op een verantwoorde 
manier van onze producten genieten. Om ervoor te zorgen 
dat consumenten goed worden voorgelicht over verant-
woorde alcoholconsumptie stellen we onszelf voor het 
einde van 2012 de volgende doelen:

• Consumenten een goed alternatief geven voor het  
consumeren van alcohol, door het aanbod van alcohol-
vrije bieren en non-alcoholische dranken te vergroten

• Consumenten bewuster maken van het gevaar van  
alcoholconsumptie in het verkeer

• Ouders helpen het onderwerp alcohol bespreekbaar te 
maken bij hun kinderen

• Gebruiken van waarschuwingslabels op onze producten, 
waarmee alcoholconsumptie tijdens zwangerschap en 
in het verkeer wordt ontmoedigd

• Voetbalsupporters bereiken met de boodschap verant-
woord alcohol te consumeren, door middel van onze 
sponsoring van voetbalcompetities en Pro supporter

• Winkeliers ondersteunen met educatiemateriaal voor 
legitimatiecontrole, om zo alcoholconsumptie onder 
de wettelijke leeftijdsgrens te voorkomen

• Trainen van barpersoneel in het verantwoord schenken 
van alcohol aan hun gasten

• Trainen van AB InBev’s marketeers en externe bureaus 
in het op de juiste manier volgen van de Commerciële 
Communicatie Code en de Reclame Code voor Alcohol-
houdende Dranken

Deze richtlijnen en de programma’s die we nu en in de 
toekomst initiëren, moeten er voor zorgen dat AB InBev 
meer is dan de grootste bierbrouwer ter wereld. samen 
met onze mensen zijn ze doorslaggevend bij het verwezen– 
lijken van de uiteindelijke droom van ons bedrijf: het Beste 
Bierbedrijf in een Betere Wereld zijn.

CO2
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