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Q&A ELEKTROTREKKER VIGNET 2022 
Versie 29 november 2021 – uitsluitend voor INTERN gebruik  

 

ACHTERGROND 

1. Waarom heeft RFH een vignetplicht voor elektrotrekkers?  

2. Waarom moet ik betalen voor gebruik van de infrastructuur, ik draag al flink bij via de service fee over mijn inkoopomzet bij RFH?  

3. Waarom moet ik betalen voor gebruik van de infrastructuur, ik neem aan dat dat in mijn boxhuur is opgenomen?  

4. Wat voor soort vignetten zijn er?   

5. Voor wie geldt de vignetplicht? 

6. Wie moet er betalen voor een vignet?  

7. Welke type voertuig wordt verstaan onder een elektrotrekker?   

8. Waarom wordt alleen op elektrotrekkers een heffing gedaan en waarom niet ook op vrachtauto’s, personenauto’s en overige 

voertuigen die de infrastructuur van RFH gebruiken? 

9. Waarom geldt er geen vignetplicht in Eelde?  

10. Moeten elektrotrekkers die in de eigen box blijven ook voorzien zijn van een vignet?  

 

HOOGTE VAN TARIEF EN GELDIGHEIDSDUUR VIGNET  

11a. Wat zijn de kosten van het vignet? 

11b. Hoe zijn de tarieven tot stand gekomen? 

11c. Hoe vind de verrekening plaats van het tarief 2021/ 2022?   

12a. Over welke periode is het vignet geldig? 

12b. Kan een trekker ook uitgeschreven worden wanneer deze niet wordt gebruikt, zodat er minder betaald hoeft te worden voor 

het vignet?   

13. Hoeveel ga ik precies betalen in totaal? 

14. Schaal wordt beloond, hoor ik altijd, ik behoor tot de grootste kopers bij RFH en daarom heb ik veel trekkers; ik ga nu het zelfde 

tarief betalen als een kleine koper.    

15. De heffing was bedoeld voor partijen die geen inkoopomzet doen op de marktplaats (free riders); ik doe veel omzet via RFH. 

Waarom moet ik extra gaan betalen?  

16. Kan ik inzicht krijgen in de besteding van het geld wat RFH hiermee ophaalt? Hoe weet ik zeker dat het wordt besteedt aan 

onderhoud en verbetering van de infrastructuur?  

 

REGISTRATIE 

17. Waarom moet ik mijn elektrotrekker(s) registreren?  

18. Wat moet ik doen als ik meer elektrotrekkers heb dan het aantal invoervelden op het formulier?  

 

IMPLEMENTATIE  

19. Hoe werkt het vignet?  

20. Hoe zit het met de keuring in relatie tot het vignet?  

21a.  Hoe kom ik aan een vignet?  

21b. Wat te doen als het vignet is aangevraagd, maar nog niet ontvangen? 

21c. Wat als ik na enkele dagen nog geen afhaalbewijs heb ontvangen?  

22. Wat gebeurt er als mijn elektrotrekker geen vignet heeft/ wat is de boete?  

23. Hoe gaan we om met mutaties halverwege het jaar waar zowel trekkersvignetten worden ingeleverd of worden uitgebreid?   

24. Wat is de stand van zaken van de rechtszaak die liep over de rechtmatigheid van de heffing; hoe is het daarmee?  

 

VERPLICHTING  

25. Waarom is er geen vrijstellingsregeling meer?  

26. Waarom komen kwekers niet standaard in aanmerking voor een vrijstelling? 
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Q&A ELEKTROTREKKER VIGNET 2022 
 

ELEKTROTREKKER VERHUURDER  

27. Hoe werkt de regeling voor elektrotrekker verhuurders?   

 

MEER INFORMATIE (ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK!!)  

28. Bij wie kan ik als RFH medewerker terecht voor meer informatie en ruggespraak?      

 
 
ACHTERGROND   
 
1. Waarom heeft RFH een vignetplicht voor elektrotrekkers?  
Het elektrotrekker vignet is het bewijs dat het transportmiddel voldoet aan onze toelatingseisen voor de 
RFH marktplaatsen.  
 
2. Waarom moet ik betalen voor gebruik van de infrastructuur, ik draag al flink bij via de service 
fee over mijn inkoopomzet bij RFH?  
De infrastructuur op de marktplaatsen van Royal FloraHolland zijn specifiek ingericht voor het verdelen 
van bloemen en planten. Daarom gelden er ook specifieke eisen voor het veilig kunnen gebruiken van 
onze transportstraten, hellingbanen en het voorttrekken van stapelwagens en CC’s. Enkele aanvullende 
eisen zijn:  
- Voldoet het transportmiddel aan de gestelde maatvoering, breedte en zijgeleiding 
- Voldoet het transportmiddel aan de maximum afgestelde snelheid 
- Heeft het transportmiddel een trek(haak)inrichting die voldoet aan de gestelde eisen en maatvoering. 
Om te controleren of uw transportmiddel aan deze eisen voldoet, is een specifieke en jaarlijkse 
toelatingskeuring (ook bekend als RFH-keuring) verplicht.  
 
3. Waarom moet ik betalen voor gebruik van de infrastructuur, ik neem aan dat dat in mijn 
boxhuur is opgenomen?  
Dat is niet het geval. Dit zou betekenen dat er scheve verhoudingen zouden zijn. De kosten voor de 
infrastructuur zijn apart en hebben één tarief ongeacht of je een kleine of een grote box huurt.  
 
4. Wat voor soort vignetten zijn er?   
1. Een geel vignet voor transportmiddelen die gebruik maken van de infrastructuur van Royal 
FloraHolland en niet in eigendom zijn van Royal FloraHolland. De geldigheid is één jaar en de kosten zijn 
per 1 januari 2022 € 460 per jaar.*  
2. Blauw vignet is voor transportmiddelen die alleen in en om de eigen box (inclusief afleverstrook) 
worden gebruikt. Met het blauwe vignet kan er geen gebruik worden gemaakt van de hoofdwegen, 
hellingbanen en bruggen maar is het wel mogelijk om van de box naar een aangrenzende afleverlocatie 
te gaan.  
Voor de overige gebieden is een geel vignet vereist. Indien u denkt in aanmerking te komen neemt u 
contact op met Motrac. De kosten van het blauwe vignet zijn €50 en de geldigheid is voor 5 jaar.   
3. Een groen vignet voor transportmiddelen in eigendom van Royal FloraHolland  
 
5.  Voor wie geldt de vignetplicht?  
De vignetplicht geldt voor alle gebruikers van elektrotrekkers op de marktplaats, die juridisch eigenaar 
zijn van een eigen elektrotrekker en welke gebruik maken van de veilinggebouwen te Aalsmeer, 
Naaldwijk en Rijnsburg. 
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6. Wie moet er betalen voor een vignet?  
We zijn een neutrale en transparante marktplaats. Vanuit die optiek trekken we het tarief van het 
elektrotrekker vignet voor iedereen gelijk. De verplichting voor een vignet geldt voor alle partijen die 
juridisch eigenaar zijn van een transportmiddel en gebruik maken van de marktplaatsen in Aalsmeer, 
Naaldwijk en Rijnsburg. Dit geldt ook voor de oversteek in Aalsmeer en Naaldwijk naar de andere zijde 
van het veilingterrein. 
 
7. Welke type voertuig wordt verstaan onder een elektrotrekker?  
Sleeptrekker, opstaptrekkers, verdeeltrekkers, heftrucks en pallettrekkers.  
 
8. Waarom wordt alleen op elektrotrekkers een heffing gedaan en waarom niet ook op 
vrachtauto’s, personenauto’s en overige voertuigen die de infrastructuur van RFH gebruiken? 
De intensiteit van elektrotrekkers op onze marktplaats is vele malen groten. Elektrotrekkers trekken CC’s 
voort en daar zijn aanvullende eisen aan gesteld. Daarnaast hebben vrachtwagen en personenwagens te 
maken met parkeervergunningen. 
 
9. Waarom geldt er geen vignetplicht in Eelde?  
Eelde is een zelfstandig opererende veiling. De vignetplicht geldt voor drie locaties; Aalsmeer, Naaldwijk 
en Rijnsburg.  
 
10. Moeten elektrotrekkers die in de eigen box blijven ook voorzien zijn van een vignet?  
Ja, bezitters van elektrotrekkers die alleen in de eigen box (inclusief afleverstrook) worden gebruikt 
volstaan met het blauwe vignet.   
 
HOOGTE VAN TARIEF EN GELDIGHEIDSDUUR VIGNET  
 
11a. Wat zijn de kosten van het vignet?  
Het jaartarief voor 2022 is:  
Geel vignet: €460 per jaar  
Blauw vignet: €50 per 5 jaar   
 
11b. Hoe zijn de tarieven tot stand gekomen?  
De kosten van de investeringsafschrijvingen samen met de kosten voor het onderhoud van onze 
infrastructuur bepalen samen de hoogte van het tarief zodat dit kostendekkend is. Doordat alle 
gebruikers van de Royal FloraHolland marktplaatsen gaan betalen, kunnen we het tarief verlagen.  
 
11c. Hoe vind de verrekening plaats van het tarief 2021/ 2022?  
Voor trekkers waarvan het vignet nog geldig is na 1 januari 2022 zal o.b.v. de bijdrage van €700 per 
trekker per jaar nog een verrekening plaatsvinden over de periode vanaf de laatst betaalde termijn t/m 31 
december 2021.  
 
Vanaf 1 januari 2022 gaat het nieuwe tarief in van €460 excl. btw per trekker per jaar. Dit zal in 4 gelijke 
termijn vooraf per kwartaal worden verrekend via de Dienstenfactuur zolang de trekker in uw bezit is. 
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Q&A ELEKTROTREKKER VIGNET 2022 
 
12a. Over welke periode is het vignet geldig?  
Het nieuwe tarief gaat in per 01-01-2022. En is 1 kalenderjaar geldig voor het gele vignet en 5 jaar geldig 
voor het blauwe vignet.  
 
12b. Kan een trekker ook uitgeschreven worden wanneer deze niet wordt gebruikt, zodat er 
minder betaald hoeft te worden voor het vignet?  
Dit is zeker mogelijk. Bij een uitschrijving vindt er een restitutie plaats van de resterende maanden. Een 
schorsing is mogelijk vanaf 3 maanden.  
 
13. Hoeveel ga ik precies betalen in totaal?  
Geel vignet:   
Het tarief van €460,- vermenigvuldigt met het aantal elektrotrekkers in uw eigen bezit, en die op het 
veilingterrein buiten de eigen boxruimte worden gebruikt. Dit is een jaarlijks tarief.  
Blauw vignet:  
Het tarief van €50,- vermenigvuldigt met het aantal elektrotrekkers in uw eigen bezit, en die op het 
veilingterrein binnen de eigen boxruimte (inclusief afleverstrook) worden gebruikt. Dit tarief geldt voor een 
termijn van 5 jaar.  
 
14. Schaal wordt beloond, hoor ik altijd, ik behoor tot de grootste kopers bij RFH en daarom heb 
ik veel trekkers; ik ga nu het zelfde tarief betalen als een kleine koper.  
We zijn een neutrale en transparante marktplaats. Vanuit die optiek trekken we het tarief van het 
elektrotrekker vignet voor iedereen gelijk. Doordat alle gebruikers van de Royal FloraHolland 
marktplaatsen gaan betalen, kunnen we het tarief ook verlagen.  
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15. De heffing was bedoeld voor partijen die geen inkoopomzet doen op de marktplaats (free 
riders); ik doe veel omzet via RFH. Waarom moet ik extra gaan betalen?  
Het elektrotrekker vignet is bedoeld om te kunnen controleren of de transportmiddelen die op de 
marktplaatsen worden gebruikt voldoen aan de specifieke veiligheidseisen. Deze eisen zijn voor iedereen 
gelijk. We dragen samen bij aan een veilige marktplaats ongeacht uw inkoopomzet.  
 
16. Kan ik inzicht krijgen in de besteding van het geld wat RFH hiermee ophaalt? Hoe weet ik 
zeker dat het wordt besteedt aan onderhoud en verbetering van de infrastructuur?  
Dat kan zeker. De jaarcijfers worden elk jaar gepubliceerd. Onderdeel van de jaarcijfers is onderhoud.  
 
 
REGISTRATIE 
  
17. Waarom moet ik mijn elektrotrekker(s) registreren?  
Onze transportstraten en hellingbanen verbinden letterlijk onze kwekers en kopers. Veiligheid en 
toegankelijkheid is dus essentieel. Om te controleren of de elektrotrekkers voldoen aan alle gestelde 
eisen en keuringen dient u uw elektrotrekkers te registreren.  
 
18. Wat moet ik doen als ik meer elektrotrekkers heb dan het aantal invoervelden op het 
formulier?  
Indien u meer elektrotrekkers heeft dan het aantal invulvelden van het digitale formulier, dan dient u het 
formulier nogmaals in te vullen met de andere gegevens van de elektrotrekker. 
 
 IMPLEMENTATIE  
 
19. Hoe werkt het vignet?  
Vanaf 01-10-2020 dienen elektrotrekkers zichtbaar een vignet te voeren op de veilinglocaties te 
Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg. Vignetten dienen zichtbaar op de elektrotrekkers te worden geplakt.  
Beveiliging controleert en handhaaft het elektrotrekker vignet.  
 
20. Hoe zit het met de keuring in relatie tot het vignet?  
Nadat de elektrotrekker is goedgekeurd wordt deze direct voorzien van het vignet.  
 
21a.  Hoe kom ik aan een vignet?  
Stap 1: U dient zelf te zorgen dat uw transportmiddel de jaarlijkse veiligheidskeuring (BMWT of VA-Keur) 
ondergaat. U bent vrij in de keuze van het bedrijf, mits deze erkend is om een BMWT of VA-Keur uit te 
voeren, u kunt dit nazoeken op www.bmwt.nl of www.va-keur.nl.  
 
Stap 2: Meldt u aan via www.motrac.nl voor de Royal FloraHolland aanvullende keuring. De kosten van 
deze keuring zijn € 50 en deze betaalt u aan Motrac. Indien uw transportmiddel nog niet registreert is en 
geen Royal FloraHolland kenteken heeft, bedragen de kosten € 70, dit is inclusief het afgeven van een 
kenteken. 
 
Stap 3: De keurende partij neemt contact met u op om een afspraak te maken om het transportmiddel te 
laten keuren. De elektrotrekker brengt u vervolgens naar de werkplaats op de betreffende locaties, die 
vindt u hier: 
Aalsmeer: bij de afdeling voertuigen onderhoud van RE&FM, naast het Witte Trappenhuis 
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Naaldwijk: bij de afdeling voertuigen onderhoud van RE&FM, achter het Centraal Magazijn 
Rijnsburg: bij de afdeling voertuigen onderhoud van RE&FM 
 
Bij het blauwe elektrotrekker vignet bezoekt Motrac uw box om de trekker(s) te keuren.  
 
Stap 4: Nadat het transportmiddel is goedgekeurd wordt deze direct voorzien van het vignet. De kosten 
voor het vignet worden door Royal FloraHolland doorbelast. Het vignet is voorzien van een maandroos, 
zo weet u precies tot wanneer het vignet geldig is. Heeft u reeds een vignet zonder maandroos? Dan is 
het vignet geldig tot de eerstvolgende wettelijke voertuigkeuring (BMWT of VA-Keur). Resterende 
maanden worden verrekend met het opvolgende jaar. 
 
21b. Wat te doen als het vignet is aangevraagd, maar nog niet ontvangen?  
In dit geval adviseren we om een geprinte versie van de aanvraag voor de zekerheid mee te nemen. 
Mocht de beveiliging iemand staande houden, dan kan het bewijs van registratie worden overhandigd.   
 
21c. Wat als ik na enkele dagen nog geen afhaalbewijs heb ontvangen?  
Neem hiervoor contact op met Motrac Linde. Deze partij is onze serviceprovider.  
 
22. Wat gebeurt er als mijn elektrotrekker geen vignet heeft/ wat is de boete?  
Het vignet is verplicht. Het ontbreken ervan kan dus niet worden toegestaan, en zijn wij genoodzaakt een 
boete op te leggen. De boete is 560 euro. Dit bedrag is opgedeeld uit:  

 460 euro voor het elektrotrekker vignet  
 100 euro daadwerkelijke boete   

Het bedrag van 100 euro wordt kwijtgescholden, indien u binnen 15 werkdagen alsnog uw trekkers 
registreert en de vignetten afhaalt. Het bedrag van 460 euro wordt verrekend met het bedrag dat u moet 
betalen voor het totaal aantal vignetten.   
 
23. Hoe gaan we om met mutaties halverwege het jaar waar zowel trekkersvignetten worden 
ingeleverd of worden uitgebreid?   
Bij uitbreiding wordt het te betalen bedrag pro rata berekend. Bij het buiten gebruik stellen van 
elektrotrekkers wordt het vignet ingeleverd en is er pro rata teruggave van het tarief. Let wel, er zijn 
strenge sancties als bij controle blijkt dat een buiten gebruik gestelde elektrotrekker rijdt binnen de 
veilinggebouwen.   
 
24. Wat is de stand van zaken van de rechtszaak die liep over de rechtmatigheid van de heffing; 
hoe is het daarmee?  
Het staat Royal FloraHolland vrij om heffingen als deze door te voeren.  
 
 
VERPLICHTING  
 
25. Waarom is er geen vrijstellingsregeling meer?   
Alle gebruikers van de marktplaatsen zijn even belangrijk voor Royal FloraHolland. Daarom behandelen 
we iedereen ook gelijk en is er geen vrijstellingsregeling meer. Doordat we allemaal gaan betalen kunnen 
we ook het tarief verlagen.  
 
26. Waarom komen kwekers niet standaard in aanmerking voor een vrijstelling?   
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Kwekers kunnen op de marktplaats 2 verschillende rollen innemen: aanvoerder of koper/ dienstverlener. 
Vanuit de rol van aanvoerder, is het lidmaatschap van toepassing. Een aanvoerder heeft dan als 
lidmaatschapsvorm “lid-aanvoerder” of “aanvoerder”, inclusief de tarieven, rechten en plichten die daarbij 
horen.   
 
Daarnaast zijn er kwekers die (ook) in een andere rol actief zijn op de marktplaats: als koper en/ of 
dienstverlener. In dit geval wordt gebruik gemaakt van trekkers om verkochte producten intern te 
bezorgen bij de klant. Deze rol is dan vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld een groepsvervoerder. 
Kwekers met activiteiten op het vlak van kopen en/ of dienstverlening, worden gelijk behandeld zoals 
andere partijen met dezelfde activiteiten.  
 
ELEKTROTREKKER VERHUURDER  
 
27. Hoe werkt de regeling voor elektrotrekker verhuurders?  
De elektrotrekker verhuurders zijn juridisch eigenaar van de elektrotrekkers en moeten ook betalen voor 
het vignet. Hoe verhuurders de kosten van het vignet doorbelasten aan de klant is  aan de verhuurders 
zelf om dat te bepalen.   
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MEER INFORMATIE (ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK!!)  
 
28. Bij wie kan ik als RFH medewerker terecht voor meer informatie en ruggespraak?   
Voor inhoudelijke vragen over de regeling: Jeroen van Wijk van RE&FM,  
jeroenvanwijk@royalfloraholland.com   
 
Bij technische vragen over de elektrotrekkers en keuringen: Rob van Hagen 
 
Houd daarbij rekening met de RFH-norm van 2 werkdagen om te reageren, zodat meldingen niet te lang 
open blijven staan.  
 
Bij alle vragen daarin refmservicedesk@royalfloraholland.com in de cc.   
 
Contactgegevens zijn alleen voor INTERN gebruik, NIET 1 op 1 doorspelen aan klanten!  
Klanten nemen contact op met de klantenservice.    
 


