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De Belgische Mededingingsautoriteit legt Algist Bruggeman een boete op van 5.489.000 euro wegens het 

hanteren van minimum wederverkoopprijzen en het tegenwerken van lage prijs concurrenten met 

betrekking tot verse bakkersgist  

Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) legt Algist Bruggeman nv en haar 

moederonderneming Lesaffre et Compagnie SA in het kader van een transactieprocedure een boete op van 

5.489.000 euro, in hoofdzaak wegens (i) verticale prijsbinding met betrekking tot de verkoop van geperste 

verse bakkersgist aan (semi-)artisanale bakkerijen, (ii) het tegenwerken van lage prijs concurrenten, en (iii) 

het afsluiten van exclusieve afnameovereenkomsten van te lange duur met sommige bakkerijen met 

betrekking tot vloeibare verse bakkersgist. 

Verse bakkersgist is een basisingrediënt voor brood. De verkoop en levering van verse (bakkers)gist aan 

(semi-)artisanale bakkerijen in België gebeurt niet rechtstreeks door de producent, maar door distributeurs 

van bakkerijgrondstoffen, welke deze grondstoffen aankopen. Deze distributeurs zijn dan ook vrij in hun 

prijszetting naar hun klanten toe. 

Van welke inbreukmakende praktijken is er sprake? 

i. Verticale prijsbinding 

Algist Bruggeman heeft de wederverkoopprijs bepaald van geperste gist en gestabiliseerde vloeibare 

bakkersgist die door distributeurs werden verkocht aan de eindafnemers (m.a.w. (semi-)artisanale 

bakkerijen). Distributeurs mochten hier in de praktijk niet van afwijken, tenzij met toestemming van Algist 

Bruggeman. Dit leidde tot een uitschakeling van prijsconcurrentie tussen de verschillende distributeurs van 

Algist Bruggeman.   

ii. Tegenwerken van lage prijs concurrenten 

Algist Bruggeman ondernam daarnaast acties om de verkoop van verse bakkersgist van lage prijs 

concurrenten tegen te werken. Zo gaf Algist Bruggeman bijvoorbeeld kortingen aan distributeurs in ruil 

voor het niet opnemen van zulke gist in hun assortiment. 

iii. Sommige bakkerijen werden exclusief gebonden voor een kunstmatig lange duur 

Algist Bruggeman koppelde de verkoop van gestabiliseerde vloeibare bakkersgist automatisch aan de 

aanschaffing door de klant van een installatie om deze gist te doseren. De waarde van de installatie werd 

door Algist Bruggeman bepaald. De afschrijving van deze installatie werd daarna verrekend in een 

afnameprijs op een wijze die leidde tot een artificieel lange afschrijvingsduur dat verder werd gekoppeld 

aan niet-concurrentiebedingen. Gedurende deze periode kon de concurrentie niet spelen voor deze 

bakkerijen. 
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Hoelang hebben deze praktijken geduurd? 

De praktijken vonden plaats voor een periode van 5 jaar en 6 maand, tussen januari 2008 en juni 2013. 

Het verloop van het onderzoek 

In januari 2013 besloot het Auditoraat een ambtshalve onderzoek te openen na een informele klacht. In 

juni 2013 vonden er huiszoekingen plaats bij Algist Bruggeman en bij één van haar distributeurs.  

Begin 2016 werd het onderzoek afgerond en werden de conclusies van het Auditoraat overgemaakt aan 

Algist Bruggeman. Op basis daarvan werden er transactiegesprekken gevoerd met Algist Bruggeman. Deze 

gesprekken leidden uiteindelijk tot de huidige transactiebeslissing.  

Een transactieprocedure is een nieuw instrument dat het Wetboek van economisch recht heeft gegeven 

aan het Auditoraat van de BMA om de afhandeling van een onderzoek te vereenvoudigen en te 

bespoedigen.  

Tegen een transactiebeslissing kan niet in beroep worden gegaan.  

De beslissing is beschikbaar op de website van de BMA: www.bma-abc.be/nl 

Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met: 

Véronique Thirion 

Auditeur-generaal 

Tel: +32 (2) 277 93 53 

E-mail: veronique.thirion@bma-abc.be  

Website: www.mededinging.be 

 

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is een onafhankelijke administratieve instantie die bijdraagt tot het 

definiëren en toepassen van een mededingingsbeleid in België. Concreet vervolgt de BMA 

mededingingsbeperkende praktijken, zoals kartels en misbruiken van machtspositie, en ziet toe op de voornaamste 

fusies en overnames. De BMA werkt samen met de mededingingsautoriteiten van de Lidstaten en de Europese 

Commissie binnen het Europees Mededingingsnetwerk (ECN). 
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