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Excellentie in dienst van de mensheid
De menselijke excellentie in België ondersteunen, valoriseren en stimuleren.
Op een strikte, nauwgezette manier, maar ook met aandacht voor maatschappelijke evoluties. Dat is de missie van het Fonds InBev-Baillet Latour.
Alfred de Baillet Latour was een groot, overtuigd humanist zonder erfgenamen. Toen hij als aandeelhouder en bestuurder van de Brouwerijen
Artois besloot om zijn aandelen na te laten aan een stichting die na zijn
dood moest gecreëerd worden, stond het menselijke aspect centraal in
zijn denken. Om preciezer te zijn: de menselijke excellentie. Dit uitgangspunt is ook vandaag nog de leidraad van het Fonds InBev-Baillet Latour
bij de steun die het verleent aan de diverse projecten en initiatieven.
Excellentie kan zich manifesteren op meerdere gebieden. Dat is waarom
het Fonds in de loop der jaren zijn interventies heeft uitgebreid en uitgewerkt rondom vier pijlers: gezondheid, onderwijs, erfgoed en sport.
Deze domeinen worden actief ondersteund via de toekening van budgetten en beurzen, en de uitreiking van prijzen. Alfred de Baillet Latour wenste ook dat zijn stichting vooral actief zou zijn op Belgisch grondgebied,
om zowel het potentieel als de uitstraling van ons land te versterken.
Het resultaat: alle ondersteunde projecten en initiatieven hebben een
Belgische dimensie met internationale weerklank.

Het mecenaat in België
De evolutie van het mecenaat in ons land is onderhevig aan verschillende trends. Op bedrijfsniveau hebben de lokalisaties als gevolg
van overnames door grote buitenlandse ondernemingen en de effecten
van de crisis ervoor gezorgd dat bedrijven steeds minder werk maken van
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liefdadigheid en sponsoring. Ook bij particulieren zorgde de crisis voor een
gelijkaardig negatief effect, temeer omdat het vanuit strikt legaal oogpunt
niet voordelig is om in ons land grote schenkingen te doen. Het Fonds
InBev-Baillet Latour blijft echter gevrijwaard van deze obstakels. Sinds de
oprichting beschikt het Fonds immers over een unieke bron van inkomsten:
de dividenden van de Brouwerij Artois-aandelen (inmiddels AB InBevaandelen), het startkapitaal dat geschonken werd door stichter Alfred de
Baillet Latour. Dit patrimonium genereert jaarlijks belangrijke inkomsten
en laat het Fonds toe om al zijn energie te steken in een goede aanwending
van die middelen, zonder op zoek te hoeven gaan naar bijkomende,
externe inkomsten. De beursgang van AB InBev in 1999 en de daaropvolgende dynamische en genereuze dividendenpolitiek versterkte deze
comfortabele toestand nog. Het Fonds kreeg zo de kans om zijn actieradius
uit te breiden en een reëel verschil te maken in de vier diverse actiedomeinen.

Voorrang aan gezondheid
Het eerste en belangrijkste interventiedomein focust op gezondheid. Als
eerste van een lange reeks initiatieven markeerde de tweejaarlijkse
Gezondheidsprijs het eerste decennium van de geschiedenis van het
Fonds. Vanaf 2000 wordt deze prijs jaarlijks uitgereikt, en ook vandaag nog
is het de belangrijkste internationale wetenschapsprijs die in België wordt
toegekend. Parallel wordt medisch onderzoek ook actief gestimuleerd
via de Prijzen voor Klinisch Onderzoek. Die zijn vanaf 2015 vervangen
worden door de Grants for Medical Research in Belgium. De steun van het
Fonds aan de gezondheidssector gaat trouwens nog verder. Het Fonds
verleent ook steun aan het EORTC (de European Organisation for Research
and Treatment of Cancer, een grote speler in het klinische kankeronderzoek), aan het Tropisch Instituut van Antwerpen voor zijn onderzoek naar

zogenaamde tropische ‘weesziekten’, en aan Baluchon Alzheimer, een organisatie die concrete hulp biedt aan Alzheimerpatiënten en hun familieleden.

Onderwijs
Kwaliteitsvol hoger onderwijs is een ander aandachtspunt van het Fonds.
Recent kwam daar ook een bijzondere aandacht voor de allerjongsten bij.
De consequente steun van het Fonds vertaalt zich in de toekenning van
beurzen aan veelbelovende studenten, de creatie van Universitaire Leerstoelen en onderzoekscentra die belangrijke, onderbelichte maatscha
pelijke evoluties bestuderen, en steun aan verenigingen die actief zijn
in de vorming en omkadering van jongeren. Dit laatste is niet onbelangrijk: in zijn streven naar een open, sociale maatschappij en het tegemoetkomen aan maatschappelijke noden besliste het Fonds ook initiatieven te steunen die de schoolse omkadering van de (aller)jongsten te
goede komen.

Cultuur
België is gezegend met een buitengewoon architecturaal en museaal erfgoed. En dus besliste het Fonds in 2000 om de restauratie te financieren
van plaatsen en kunstwerken met een buitengewone artistieke of culturele waarde. Jaarlijks worden in samenwerking met het KIK (het Koninklijk
Instituut voor het Kunstpatrimonium) en de Koning Boudewijnstichting
meesterwerken geselecteerd die het verdienen om te schitteren als weleer en zo een blijvende getuige te zijn van het menselijke streven naar
excellentie.

Het milieu, een uitdaging voor de toekomst
Het Fonds wil ook de duurzame ontwikkeling in ons land stimuleren. Jaarlijks beloont het een private beheerder of eigenaar voor zijn of haar
inspanningen op het vlak van milieubeheer. Deze Prijs voor het Leefmilieu
is de belangrijkste erkenning in België voor privé-initiatieven omtrent
milieubehoud. Het Fonds is ook bekommerd om de toekomst van onze

Een strikte en onafhankelijke
werkwijze
Goed bestuur is essentieel voor het Fonds dat vanaf zijn oprichting rigoureuze werkmethodes uitwerkte. De Raad van Bestuur is gelijkwaardig
samengesteld uit leden van de aandeelhouder-families van de Brouwerij
en externe leden die gekozen worden voor hun specifieke competenties.
Het voorzitterschap komt toe aan een van die onafhankelijke leden.
Om een efficiënte werkwijze en opvolging te garanderen, komt de Raad
minstens driemaal per jaar samen. En om alle lopende activiteiten te evalueren worden ook verschillende beheers- en opvolging comités in het

planeet en begeleidt daarom ook het wetenschappelijke onderzoek op de
Prinses Elisabethbasis op Antarctica. Alweer een illustratie van de ambitie van het Fonds om een bijdrage te leveren aan een duurzamere
maatschappij.

Sport
Het adagium ‘mens sana in corpore sano’ is een waarde die doorschemert in alle acties van het Fonds. De oom van Alfred de Baillet Latour
– Henry de Baillet Latour – was een van de stichters van de Belgische
Olympische Beweging en werd later voorzitter van het IOC. Een functie
die ook graaf Jacques Rogge, zelf lid van de Raad van Bestuur van het
Fonds, vervulde tot in 2013. De steun aan de Olympische Beweging, aan
de Olympische verenigingen voor mensen met een fysieke of mentale
beperking, en meer algemeen aan de sportwereld, loopt geheel in lijn
met de wil van het Fonds om uitmuntende prestaties te belonen en te
stimuleren.

leven geroepen. Daarin zitten vertegenwoordigers van instellingen en
partner-verenigingen, verantwoordelijken van universitaire faculteiten en
projectverantwoordelijken. De good governance weerspiegelt zich ook financieel: het Fonds heeft er altijd een er zaak van gemaakt om de beheerskosten onder de 15% te houden. Ten slotte: hoewel het Fonds geen
bekendheid nastreeft, wil het met zijn interventies wel een reële, positieve
bijdrage leveren aan het welzijn en de evolutie van onze maatschappij.
Doen wat anderen niet doen: dat is het verschil maken.
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