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1 ACHTERGROND 

1.1 Voor wie is de vignetplicht? 

De vignetplicht geldt voor alle gebruikers van de marktplaats, die in het bezit zijn van een eigen 

elektrotrekker en gebruik maken van de veilinggebouwen te Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg. 

1.2 Wie moet er betalen voor een vignet? 

Partijen met een gemiddelde productomzet onder €100.000 per elektrotrekker, moeten betalen 

voor het vignet. Kopers met een gemiddelde productomzet per elektrotrekker vanaf €100.000 of 

meer, hoeven niet te betalen voor het vignet.  

1.3 Welke type voertuig wordt verstaan onder een 
elektrotrekker? 

Sleeptrekker, opstaptrekkers, verdeeltrekkers, heftrucks, pallettrekkers en aanverwante 

transportmiddelen. 

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

Bezitters van elektrotrekkers die alleen in de eigen box (inclusief afleverstrook) worden gebruikt 

hoeven geen vignet te hebben. 
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2 HOOGTE VAN TARIEF 

2.1 Wat zijn de kosten van het vignet? 

Het jaartarief voor 2020 is €700,- per vignet. 

2.2 Hoeveel ga ik in totaal betalen? 

Het tarief van €700,- vermenigvuldigt met het aantal elektrotrekkers in uw eigen bezit, en die 

buiten de eigen box ruimte worden gebruikt.  

2.3 Jaarlijkse herziening tarief 

Het tarief wordt jaarlijks herzien en in het najaar van ieder kalenderjaar wordt het tarief voor het 

daaropvolgend kalanderjaar kenbaar gemaakt. Concreet betekent dit, gezien de introductie van 

de regeling, voor het jaar 2020 geen herziening is. De eerste herziening van het tarief wordt in 

2021 wordt gecommuniceerd. 
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3 REGISTRATIE 

3.1 Waarom moet ik mijn elektrotrekker(s) registreren? 

Registratie is noodzakelijk zodat Royal FloraHolland kan controleren of u voor de vrijstelling in 

aanmerking komt, dan wel welk bedrag er precies moet worden gefactureerd.  

3.2 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.  
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4 IMPLEMENTATIE 

4.1 Per wanneer wordt het vignet ingevoerd? 

Het vignet wordt ingevoerd op donderdag 1 oktober 2020. 

4.2 Hoe zit het met de keuring in relatie tot het vignet? 

In het kader van de algemene voorwaarden voor transportwerktuigen dienen elektrotrekkers aan 

twee typen goedkeuringen te voldoen. Naast de bestaande wettelijke voertuigkeuring geldt een 

specifieke Royal FloraHolland keuring. Het vignet wordt alleen verstrekt aan elektrotrekkers die 

binnen de laatste 12 maanden goedgekeurd zijn.  

4.3 Wat gebeurt er als mijn elektrotrekker geen vignet heeft? 

Het vignet is verplicht. Het ontbreken ervan kan dus niet worden toegestaan. Om de invoering 

snel en duidelijk te laten verlopen zal bij het ontbreken ervan een officiële waarschuwing volgen, 

waarbij u binnen 10 werkdagen als nog een vignet aan kunt schaffen. Als u hieraan geen gehoor 

geeft, zijn wij genoodzaakt een boete op te leggen, ter hoogte van het tarief. Aanvullend zult u 

een vignet moeten aanschaffen tegen het geldende tarief.  
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5 VRIJSTELLINGSREGELING 

5.1 Hoe werkt de vrijstelling en voor wie geldt deze? 

Partijen met een productomzet per elektrotrekker vanaf €100.000 of meer, betalen niet voor het 

vignet. Partijen met een gemiddelde productomzet onder €100.000 per elektrotrekker, moeten 

betalen voor het vignet. Op deze manier hebben we een regeling neergezet met duidelijke 

spelregels en die uniform geldend is. Er is dus geen sprake van commerciële regelingen 

(afzonderlijke afspraken per bedrijf), die verschillend zijn.  

Voor 2020 zal een berekening worden gemaakt op basis van de jaaromzet van 2019 en het 

aantal elektrotrekkers per klant.  

 

Partijen die voor het vignet gaan betalen zijn: 

• Leveranciers van diensten aan Royal FloraHolland 

• Transporteurs 

• Verhuurders van trekkers 

• Bedrijven in verpakkingsmaterialen 

• Groenleveranciers 

• Importeurs, kwekers, commissionairs, boekettenmakers. 

5.2 Wat valt wel en niet onder productomzet? 

Productomzet betreft de omzet van gekochte producten bij Royal FloraHolland (via klok of direct), 

van een koper. Hierbij is de koper een bij Royal FloraHolland ingeschreven, (juridische) entiteit. 

Maakt een ingeschreven bedrijf uit van een holding dan wordt daar geen rekening mee 

gehouden, d.w.z. het wordt per inkopend bedrijf berekend en niet op het totaal van alle bedrijven 

die onder een Holding vallen. Een holding wordt niet gezien als koper.  

 

De volgende componenten worden niet meegerekend in de productomzet: 

• De Handelsregeling 

• De Kweker Kweker Regeling (KKR) 

• Dienstenomzet (bijv. huur, overige dienstverlening) 

 

De Handelsregeling en KKR vallen niet onder productomzet, omdat dit verrekeningen betreft 

tussen kopers en kwekers onderling. 

5.3 Kom ik in aanmerking voor vrijstelling? 

Samen met uw accountmanager of via het Contact Center, kunt u op basis van uw productomzet 

over 2019, en het aantal elektrotrekkers dat u heeft (dit moet u zelf aangeven, aangezien Royal 

FloraHolland  nog geen registratie van elektrotrekkers bijhoudt), zelf een eerste inschatting 

maken.  
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6 ELEKTROTREKKER VERHUURDER 

6.1 Hoe werkt de regeling voor elektrotrekker verhuurders? 

De elektrotrekker verhuurders zijn feitelijk eigenaar van de elektrotrekkers. Omdat verhuurders 

niet voldoen aan de omzetregeling dienen zij te betalen voor het vignet.  

 


