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Actieve deelname initiatief ‘Convenant tegen Overbelading’  

 
Dit document beschrijft de actieve deelname van Janssen Group aan het initiatief 

‘Convenant tegen Overbelading’. Deze actieve deelname is conform eisen van de CO2-

Prestatieladder 3.0. 

 

• Achtergrond van het initiatief: 

Het Convenant tegen Overbelading is een vrijwillige afspraak tussen 

transportbedrijven, werkzaam in het kiepautovervoer, en is een nadere invulling van 

de begrippen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaam Inkopen. De 

doelen passen bij alle binnen de twee genoemde begrippen: 

- Bevorderen van de verkeersveiligheid; 

- Terugdringen van milieubelasting; 

- Voorkomen van onevenredige schade aan wegen; 

- Bevorderen van eerlijke concurrentie.  

 

• Participerende partijen: 

Diverse transportbedrijven werkzaam in het kiepautovervoer.  

 

• Doel van het initiatief: 

Het hoofddoel van het convenant is het tegen gaan van overbelading. Door het 

conformeren aan dit convenant wordt o.a. oneerlijke concurrentie tegengegaan en 

milieubelasting teruggedrongen.  

 

• Rol van Janssen Group: 

Janssen Group is één van de initiatiefnemers van het Convenant tegen Overbelading. 

Sinds 2009 is Janssen Group actief in de werkgroep.   

 

• Activiteiten die bij deze rol horen: 

Het bijwonen van ca. 2-4 werkgroep bijeenkomsten per jaar. Het uitdragen van een 

voorbeeldfunctie voor wat betreft het beladen van het transportmaterieel. Het onder 

de aandacht houden van het convenant.  

 

• Reden / Aanleiding van actieve deelname: 

Dit initiatief biedt een mogelijkheid om het ketenprobleem van overbeladen aan te 

pakken. Daarnaast vindt Janssen Group het belangrijk om integer te handelen en 

goed om te gaan met het milieu en verkeersveiligheid. 

 

• Wat heeft Janssen Group aan deelname? 

Janssen Group ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een integraal 

onderdeel van het ondernemerschap. We zijn ons bewust van onze 

verantwoordelijkheden en wij hanteren een toekomstgericht beleid met respect voor 

mens en milieu.  
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• Wat heeft het initiatief aan deelname van Janssen Group? 

Hoe meer convenanthouders hoe beter het convenant functioneert.   

 

• Aantoonbaarheid deelname: 

Binnen Janssen Group is Willy Janssen (Voormalig Directeur) verantwoordelijk voor 

deelname aan dit initiatief. Actieve deelname is aantoonbaar aan de hand van 

documentatiemateriaal, notulen en agendanotities.  

 

• Publiekelijk uitdragen van het initiatief: 

Via www.janssen-group.com. 

 

• Aanleveren van informatie aan het initiatief: 

Periodiek worden ladinggegevens ter controle aangeboden. 

 


