
 

 
Veel gestelde vragen vignet en keuring  
 

Welke kleuren vignet zijn er en wat betekenen deze? 

• Geel; vignet voor externen (handelaren, leveranciers et cetera) die gebruik maken van 

transportmiddelen in gebouwen en op terreinen binnen Royal FloraHolland. 

• Blauw; vignet voor transportmiddelen die in de box en/of op eigen terrein van externen gebruikt 

worden.  

• Groen; vignet voor transportmiddelen die in eigendom zijn van Royal FloraHolland. 

 

Welke transportmiddelen vallen onder de vignet regels? 

Sleeptrekker, heftrucks, pallettrekkers en overige aanverwante transportmiddelen. 

 

Wat houd de vignet toelatingseis voor Royal FloraHolland-keuring in? 

Het transportmiddel:  

• Is voorzien van een geldig VA of BMWT veiligheidscertificaat (keurbewijs) als toelatingseis, voor 

deelname en gebruik van de infrastructuur van Royal FloraHolland. 

• Voldoet aan de gestelde maatvoering, breedte, zijgeleiding. 

• Heeft een maximum afgestelde snelheid. 

• Heeft een trek(haak)inrichting die voldoet aan de gestelde eisen en maatvoering. 

 

Is de Royal FloraHolland vignetkeuring nieuw? 

Nee, deze bestond al. Deze wordt nu actueel gemaakt door koppeling aan vignet. 

 

Zijn de toelatingseisen van de Royal FloraHollandvignetkeuring aangescherpt? 

Nee, deze zijn exact hetzelfde als voor de invoering van het vignet. 

 

Is het nodig om een Royal FloraHollandvignetkeuring uit te voeren als mijn trekker een 

veiligheidskeuring heeft ondergaan? 

Ja, de veiligheidskeuring is een onderdeel van de toelatingseisen. 

 

Is het nodig om met mijn trekkers naar MotracLinde te gaan voor de toelatingskeuring (RFH-

keuring)? 

Ja, MotracLinde handelt in opdracht van Royal FloraHolland als preferred supplier. Voor de 

veiligheidskeuring kunt u naar een gecertifieerd VA- of BMWT-bedrijf. 

 

Wie wordt verstaan onder eigenaar transportmiddel? 

De juridisch eigenaar van het transportmiddel. 

 

Wie betaalt het vignet bij inhuur van een transportmiddel? 

De juridische eigenaar van het transportmiddel betaalt het vignet.  

 

Ik heb een nieuw transportmiddel hoe registreer ik deze? 

Door aan te melden bij MotracLinde als nieuwe transportmiddel zie 

https://www.motraclinde.nl/service/aanvraag-vignet-keuring. 

 

Mijn oude transportmiddel verlaat Royal FloraHolland kom ik in aanmerking voor restitutie? 

Ja, door af te melden bij MotracLinde. Zie https://www.motraclinde.nl/service/aanvraag-vignet-keuring, 

ingaande einde van de maand. 

 

Zijn er kosten verbonden aan de Royal FloraHollandvignetkeuring, (ik heb vrijstelling)? 

Ja, handling- en administratiekosten, zie site MotracLinde (https://www.motraclinde.nl/service/aanvraag-

vignet-keuring). Dit geldt ook voor klanten die vrijgesteld zijn van vignetkosten, omdat zij onder de 

vrijstellingsregeling vallen. 

 

  

https://www.motraclinde.nl/service/aanvraag-vignet-keuring


 

 

Hoe lang is de geldigheid van de Royal FloraHollandvignetkeuring? 

Deze is één jaar geldig na keuring; deze gaat in op de eerste dag van de maand. 

 

Hoe werkt de vrijstellingsregeling en wat wordt er onder verstaan?  

Kopers die via Royal FloraHolland meer dan €100.000,- per jaar en per trekker omzetten zijn vrijgesteld 

van de vignetbijdrage. Echter, u bent wel verplicht om uw elektrotrekker(s) te voorzien van een vignet. 

Indien de omzet minder is dan €100.000,- per jaar en per trekker, dient het volledige tarief à €700,- per 

elektrotrekker te worden betaald. Onder omzet wordt productomzet verstaan van gekochte producten bij 

Royal FloraHolland(via klok of direct), van een koper. Hierbij is de koper een bij Royal FloraHolland 

ingeschreven, (juridische) entiteit. Indien het ingeschreven bedrijf onderdeel is van een holding, dan 

wordt daar geen rekening mee gehouden. Per inkopend bedrijf wordt de productomzet berekend en niet 

op het totaal van alle bedrijven die onder een holding vallen. Een holding wordt dus niet gezien als koper.  

 

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

Deze elektrotrekkers moeten worden voorzien van een blauw vignet. 

 

Wat zijn de kosten van het gele vignet? 

Het tarief per 12 maanden is €700,- per vignet 

 

Hoe wordt de verrekening van het resterende bedrag gedaan? 

Bij bijna alle gevallen zal een elektrotrekker eerder een wettelijke voertuigkeuring (BMWT of VA-Keur) 

ondergaan dan dat het vignet verloopt. Uiteindelijk moeten beide keuringen in dezelfde periode plaats 

gaan vinden. Om deze reden zal de elektrotrekker altijd voor de afloopdatum opnieuw een vignetkeuring 

ondergaan en zijn er daardoor overlappende maanden. Deze maanden worden met het opvolgende jaar 

verrekend.  

 

Voorbeeld verrekening   

Koper X heeft betaald vanaf 1 oktober 2020 en heeft een goedkeuring op zijn transportmiddel 

gehad tot er met februari 2021, dus het voertuig is in februari 2020 gekeurd. Dit betekend dat hij 

8 maanden overlap heeft op zijn betaling van 2020 ten opzichte van de keuring. Door nu 4 

maanden bij te betalen, heeft hij vanaf zijn goedkeuring een jaar betaald en is zijn 

transportmiddel geschikt en veilig bevonden door Royal FloraHolland en kan hij een jaar gebruik 

maken van de infrastructuur van Royal FloraHolland tot de volgende keuring, in dit geval 1 

februari 2022. Via deze wijze hoeft niet met terugwerkende kracht worden betaald, maar wordt er 

middels de “bijbetaling” voldaan aan de regeling. 

 

 


