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Minister van Werk, Monica De Coninck,
bezoekt Stella Artois brouwerij in Leuven

Monica De Coninck, federaal Minister van werkgelegenheid, arbeid en sociaal
overleg, was vandaag te gast bij AB InBev in Leuven. Na ontvangst door de
directie, genoot de Minister een rondleiding in de brouwerij van Stella Artois.
Nadien was er uiteraard nog even tijd om te klinken.
AB InBev telt in België ruim 2500 medewerkers, waarvan ongeveer 600 in de brouwerij van
Stella Artois. Op uitnodiging van AB InBev kwam de Minister vandaag naar de brouwerij.
Tijdens
een
overleg
werd
onder
meer
gesproken
over
de
verschillende
tewerkstellingsmaatregelen van de regering. Het bezoek leidde de delegatie nadien van de
brouwzaal over de afvullijnen tot in Den Thuis, het café van de brouwerij, waar nog even
kon worden nagepraat met een frisse Stella Artois in de hand.

Over InBev Belgium
De oorsprong van onze activiteiten gaat terug tot 1366 naar de brouwerij Den Hoorn, gevestigd in Leuven. In 1987
ontstaat de brouwersgroep Interbrew uit de fusie van twee grote Belgische brouwerijen, Artois (Leuven) en
Piedboeuf (Luik, Jupille). Interbrew lag aan de basis van InBev, dat in 2004 ontstond uit de combinatie van
Interbrew met het Braziliaanse AmBev. In 2008 combineerde InBev met Anheuser-Busch tot Anheuser-Busch
InBev, ’s werelds leidinggevende brouwer. Ons bedrijf staat voor een lange geschiedenis waarin vakmanschap,
kwaliteit, innovatie en service naar consumenten en partners altijd centraal hebben gestaan. InBev Belgium is
vandaag marktleider in eigen land. De voornaamste Belgische merken zijn: Jupiler®, Stella Artois®, Hoegaarden®,
Leffe® en Belle-Vue®. InBev Belgium streeft er ook naar om de Belgische biermarkt als geheel een nieuwe
dynamiek te bezorgen door een evenwichtige aanpak waarin traditie en innovatie op basis van
consumentenvoorkeuren elkaar aanvullen, en waarbij vakmanschap en kwaliteit steeds de rode draad vormen.
Recente succesvolle innovaties zijn Jupiler Blue® (2006), Leffe 9°® (2006), Hoegaarden Rosée® (2007),
Hoegaarden Citron® (2008), Jupiler Tauro® (2008), Leffe Ruby® (2009), Leffe Kerstbier® (2009), Jupiler Force®
(2011), Leffe Lentebier® (2011), Hoegaarden 0,0® (2011), Hoegaarden Rosée 0,0® (2012), Jupiler Force Bood
Orange® en Fresh Lime® (2012) en de laatste nieuwe telg, Leffe Royale® (2012). www.ab-inbev.be
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