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1 Inleiding – Achtergrond van de analyses 
Bij Atos delen we de overtuiging dat maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid 
verankerd dienen te zijn in de genen van de organisatie. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) kan nieuwe mogelijkheden creëren door innovatie en tegelijkertijd een waardevolle bijdrage 
leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering en het beperken van de gevolgen hiervan 
voor onze planeet.  
 
Een speerpunt van Atos is het verlagen van de CO2-voetafdruk en het minimaliseren van de impact 
op het milieu. Naast dat alle locaties van Atos Nederland ISO14001 zijn gecertificeerd, wil de 
organisatie met de CO2 Prestatieladder ook aantonen dat de CO2-emissies in haar bedrijfsketen 
worden gereduceerd met het decarbonisatie-programma.  
 
De scope van deze ketenanalyse is Atos Nederland. De cijfers, echter worden door de Group vast- 
en samengesteld. Ook de rapportage van deze cijfers wordt uitgevoerd op het niveau van de Group. 
Om toch inzage te geven vanuit Nederlands perspectief zijn er 3 indicatoren opgesteld om te 
voortgang van de reductiemaatregelingen te monitoren: 
 

1. Aantal groene leveranciers 
2. Aantal duurzaamheidsclausules aangeleverd bij leveranciers 
3. Aantal inkopers, BID managers zijn getraind in de aanpak van de duurzaamheidsstrategie 

van de verduurzaming van het leveranciersmanagement. 
Deze indicatoren worden in de volgende hoofdstukken besproken en gerapporteerd in 4.1.A KPI 
Rapportage Duurzaam Leveranciersmanagement. 
 
 

1.1 De weg klimaatneutraal en CO2-vrij in 2028  
 

 
Figuur 1: Atos road to Netzero 
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1.2 SBTi Business Ambition Voorwaarden 
 
Het SBTi specificeert de volgende voorwaarden om Net Zero (Klimaatneutraal) te bereiken. 

• Net Zero: balans tussen resterende CO2-emissies en CO2-verwijdering (neutralisatie), 
zodat ze elkaar compenseren. 

• De klimaat neutrale doelstelling moet alle emissies omvatten - Scopes 1, 2 en 3. 

• Bedrijven moeten de klimaat neutrale doelstelling uiterlijk in 2050 bereiken. 

• De vermindering en idealiter de eliminatie van emissiebronnen moet altijd voorrang 
hebben op compensatie en verwijdering. 

• Ondernemingen moeten transparant rapporteren over hun wel en niet opgenomen 
emissiebronnen, het verwachte tijdsbestek om hun doelstelling te bereiken en de 
belangrijkste tussenstappen. 

• Compensatie: zolang volledige verwijdering (neutralisatie) van alle resterende emissies 
niet is bereikt, moeten bedrijven hun emissies compenseren (compenseren). 

• Verwijdering (neutralisatie): De lange termijndoelstelling is emissies in evenwicht te 
brengen. Om deze doelstelling te bereiken, moeten alle CO2 restemissies uit de atmosfeer 
worden verwijderd (afgevangen, vastgelegd of onttrokken) door gebruik te maken van op 
de natuur gebaseerde projecten of andere innovatieve technische oplossingen. 

In februari 2021 heeft Atos de Net Zero 2028-ambitie aangekondigd. Het is door Science Based 
Targets Initiative (STBi) beoordeeld als volledig in overeenstemming te zijn met de doelstelling van 
de Overeenkomst van Parijs tegen klimaatverandering om de opwarming van de aarde te beperken 
tot 1,5°C.  Als onderdeel van de “Atos Group Decarbonization-strategy” heeft de organisatie vanaf 
vorig jaar een interne CO2-prijsstelling “Internal Carbon Pricing” geïntroduceerd. Het doel is om de 
impact van de CO2-emissies in waarde in te schatten en tot klimaatneutraal te reduceren.  
 
Atos verbindt zich ertoe: 

- VN-overeenkomst inzake klimaatverandering van Parijs: de wereldwijde 
temperatuurstijging in de 21e eeuw beperken tot 1,5°C in vergelijking met het pre-
industriële niveau en een netto-nul CO2-uitstoot te bereiken.  

- de wereldwijde koolstofemissies die onder controle en invloed zijn te verminderen met 50% 
tegen 2025 (scopes 1, 2, 3), en om alle resterende emissies tegen 2028 te compenseren.  

- de SBTi-doelstelling van 1,5 C° 5 jaar eerder te halen.  

- Om in 2028 CO2-neutraal te zijn in al haar bedrijfsprocessen. Dit is 22 jaar eerder dan de 
in 2015 opgestelde COP 21-overeenkomst van Parijs.  

Het is een duurzaamheidsthema dat omarmd wordt in de gehele bedrijfsketen, van medewerkers, 
toeleveranciers, partners, klanten én investeerders. De CO2-prestatieladder is daartoe een extra en 
aanvullende methodiek om de mate van energiebewustzijn en de aanpak voor CO2-emissies 
reductie nog meer te vergroten.  

  

https://atos.net/en/2021/press-release_2021_02_18/atos-boosts-its-decarbonization-ambition-committing-to-net-zero-by-2028
https://atos.net/en/2020/news_2020_06_18/atos-commits-to-limit-global-temperature-rise-to-1-5c-signing-sbti-business-ambition
https://atos.net/en/2020/news_2020_06_18/atos-commits-to-limit-global-temperature-rise-to-1-5c-signing-sbti-business-ambition
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1.3 Het Atos Ecosysteem en innovatie 
 
Atos werkt met een ecosysteem welke co-innovatie nastreeft en hierdoor leveranciers, partners en 
groepen van startups aan zich weet te binden, terwijl een sterke bedrijfsgroei en kansen op 
innoveren van decarboniseren nog meer versterkt en geborgen wordt in de toekomst. 
Het ecosysteem van bedrijven ontwikkelt initiatieven en platforms welke worden aangestuurd door 
de Innovation Labs en de Business Technology Innovatie Centra van Atos. Samen met het 
samenwerkingsverband van startups is de “Atos Scaler1” een stimulerend initiatief voor een open 
innovatie tussen klanten, partners en startups in alle industrieën wereldwijd. Het doel is hier de 
borging van innovatie en versnellen van de technische ontwikkelingen op het gebied van 
decarbonisatie van bedrijven in alle sectoren. 
 
De gedachtegang van de CO2-prestatieladder sluit aan op de ambities en de duurzaamheids-
doelstellingen van Atos. De decarbonisatie is sinds 2008 gestart en is van 2014 tot en met 2017 
gecertificeerd met de CO2-prestatieladder op ambitieniveau 4. Atos heeft sinds jaar en dag haar 
eigen energieverbruik en CO2-emissies in beeld en heeft waar mogelijk actieplannen om aan haar 
energie-efficiëntie en carbon footprint vermindering te werken. 
 
Nu richt ze zich op carbon footprint in scope 3 van het GHG-protocol. Voor het ambitieniveau 4 
dient de organisatie de energiestromen en CO2-emissies binnen bedrijfsketen nader te analyseren 
en actieplannen voor efficiency en vermindering te ontwikkelen. 
 
Atos opereert als een internationale organisatie (Atos Group), waardoor de aansturing en de 
rapportage over de succesfactoren (non-financial indicators) van het decarbonisatie-programma 
centraal plaatsvindt. De maatregelen om de CO2-emissies te reduceren worden regionaal en 
landelijk uitgevoerd, maar de implementatie van de actieplannen ter ondersteuning van de 
strategische duurzaamheidsdoelstelling met daarmee de resultaten worden Group niveau jaarlijks 
gepubliceerd. De berekeningen van de resultaten in de managementmethodieken worden door een 
gecertificeerd orgaan op juistheid geauditeerd. Het eindresultaat wordt jaarlijks in het Integrated 
Report gepubliceerd. 
 

1.4 Leiderschap in MVO  met Erkenning 
De duurzaamheidsactiviteiten, waaronder de vermindering van de CO2-voetafdruk, hebben al 
jaren de internationale erkenning gekregen. Atos weet het milieu-impact te minimaliseren met 
lage CO2-emissies en heeft de erkenning gekregen voor het nakomen van MVO-verplichtingen. Ze 
neemt een leidende positie in en weet vrijwel in alle sectoren aan de hand van relevante milieu-, 
sociale en governance (ESG) criteria goede resultaten te boeken.  
 

• Toppositie in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) voor de IT-dienstensector.2 
• Genoteerd op de ‘A Lijst’ van CDP verkregen door kwalitatieve klimaatrapportages.³ 
• Atos bekroond met "Platinum" door EcoVadis voor zijn uitstekende MVO-prestaties 
• Atos heeft een triple A-score gekregen in de ESG (Environmental, Social, Governance) 

ranglijst van Morgan Stanley Capital International (MSCI) 
  

 
1 https://atos.net/en/atos-scaler 
2 https://atos.net/nl/2017/persberichten_2017_09_20/atos-weer-uitgeroepen-tot-duurzaamste-bedrijf 
³ https://atos.net/en/2021/press-release_2021_12_07/atos-named-on-cdp-a-list-for-leading-effort-against-climate-change-3 
 

https://atos.net/content/investors-documents/ir-2020/download/atos-integrated-report-2020-performance-dashbord-en.pdf
https://atos.net/content/investors-documents/ir-2020/download/atos-integrated-report-2020-performance-dashbord-en.pdf
https://atos.net/en/2020/press-release_2020_11_19/sustainability-djsi-2020
https://atos.net/en/2021/press-release_2021_12_07/atos-named-on-cdp-a-list-for-leading-effort-against-climate-change-3
https://atos.net/en/2020/press-release/general-press-releases_2020_10_08/atos-awarded-platinum-by-ecovadis-for-its-outstanding-csr-performance
https://atos.net/nl/2019/persberichten_2019_12_23/atos-krijgt-triple-a-score-in-msci-esg-ranglijst-voor-it-sector
https://atos.net/en/atos-scaler
https://atos.net/nl/2017/persberichten_2017_09_20/atos-weer-uitgeroepen-tot-duurzaamste-bedrijf
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1.5 Scope van de Ketenanalyses 
 
Om te kunnen voldoen aan ambitieniveau 5 van de CO2-prestatieladder, is een ketenanalyse van 
een bedrijfsproces of waardeketen met de meeste materiële emissies verreist. Met de scope 
gericht op CO2 –reductie, is voor deze analyse het inkoop- en leveranciersmanagement van de 
CO2-reductie in beeld gebracht. 
 

1.6 De scope 3 CO2-emissie in de bedrijfsketen 
 
In 2020 waren binnen de "alle andere CO2-emissies perimeter" (Scope 3-deel B) van Atos 3 
belangrijke categorieën die ongeveer 97% van de volledige Scope vertegenwoordigden. De 
upstream-categorieën 1 en 2 (goederen en diensten en kapitaalgoederen), die ongeveer 58% 
vertegenwoordigden (75% in 2019), en de downstream-categorie 11 (gebruik van verkochte 
producten), die ongeveer 38% vertegenwoordigde (19% in 2019). 
 
Voor de categorieën 1 en 2, en 11 uit het Categorieën GHG Protocol zijn de CO2-emissies 
berekend aan de hand van een mix van bronnen: Ademe3 en geo-gelokaliseerde Ademe-
conversiefactoren, 'smart proxies'-emissies voor consistente hardware-categorieën en indien 
beschikbaar actuele gegevens van leveranciers over hun CO2-reductieactiviteiten binnen de 
toeleveringsketen van Atos. 

1.7 Analyse Scope 3 en ketenanalyses 
 

 
3 http://www.ademe.fr/en 
4 https://atos.net/content/investors-documents/2021/atos-2020-universal-registration-document.pdf#page=177 

Overzicht van alle andere relevante emissies van Atos (15 categorieën van het GHG-protocol die 
verwijzen naar Scope 3 - absolute emissies in % van de totale scope 3b)4: 

                                                                     Emissiebronnen 
GHG Scope  Categorieën GHG Protocol    (% van totaal scope 3b)                                    2020    2019 

3b Categorieën 1 en 2 Alle emissiebronnen van 
aangekochte goederen en diensten 
en kapitaalgoederen. 

58.4% 75.2% 

3b Categorie 3 Activiteiten in verband met brandstoffen 
en energie die niet reeds onder de scopes 
1, 2 en 3a vallen. 

1% 0.7% 

3b Categorie 4 (en 9) Stroomopwaarts en stroomafwaarts 
vervoer, fret en pakhuizen, niet reeds 
opgenomen Scopes 1, 2 en 3a. 

0.8% 0.7% 

3b Categorie 5 (en 12) Afval dat ontstaat bij de exploitatie 
en aan het einde van de levensduur 
van verkochte producten. 

0.1% 0.1% 

3b Categorie 6 Dienstreizen van werknemers (niet reeds 
inbegrepen Scopes 1, 2 en 3a). 

0% 0% 

3b Categorie 7 Werknemers pendelen/thuiswerken. 1.1% 4.3% 

3b Categorie 8 Upstream geleasede activa (niet reeds 
opgenomen in Scopes 1, 2 en 3a). 

0% 0% 

3b Categorie 9 Reeds opgenomen in categorie 4. in C4 in C4 

http://www.ademe.fr/en
https://atos.net/content/investors-documents/2021/atos-2020-universal-registration-document.pdf#page=177
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Figuur 2:   Overzicht van alle andere relevante emissies 

 
In het emissieoverzicht ‘Analyse Scope 3 en ketenanalyses’ is inzichtelijk gemaakt wat de meest 
relevante Product Markt Combinaties (PMC's) zijn. Een verkort overzicht is: 

3b Categorie 10 Verwerking van verkochte producten. 
(niet relevant in Atos-context) 

0% 0% 

3b Categorie 11 Gebruik van verkochte producten (zowel 
van Atos als van leveranciers)  

38.6% 19.0% 

3b Categorie 12 Reeds opgenomen in categorie 5. in C5 in C5 
3b Categorie 13 Downstream leased activa (niet relevant 

in Atos-context) 
0% 0% 

3b Categorie 14 Franchises (niet relevant in Atos-context) 0% 0% 

3b Categorie 15 Investeringen (niet relevant in de context 
van Atos) 

0% 0% 

 

 

Categorie scope 
3 naam Groote PMC 

Categorieën 1 en 
2 

Alle emissiebronnen van aangekochte goederen en 
diensten en kapitaalgoederen. 58.4% 

• Overheid/ 
Professional 
Service 
Detachering 

• Finance/ 
Professional 
Service 
Detachering 

• Utilities/ 
Professional 
Service 
Detachering 

Categorie 3 Activiteiten in verband met brandstoffen en energie 
die niet reeds onder de scopes 1, 2 en 3a vallen. 1% n/a 

Categorie 4 (en 
9) 

Stroomopwaarts en stroomafwaarts vervoer, fret en 
pakhuizen, niet reeds opgenomen Scopes 1, 2 en 3a. 0.8% 

• Overheid/ 
Professional 
Service 
Detachering 

• Finance/ 
Professional 
Service 
Detachering 

• Utilities/ 
Professional 
Service 
Detachering 

Categorie 5 (en 
12) 

Afval dat ontstaat bij de exploitatie en aan het einde 
van de levensduur van verkochte producten. 0.1% 

• Overheid/ 
Professional 
Service 
Detachering 

• Finance/ 
Professional 
Service 
Detachering 

• Utilities/ 
Professional 
Service 
Detachering 

Categorie 6 Dienstreizen van werknemers (niet reeds inbegrepen 
Scopes 1, 2 en 3a). 0% n/a 
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Figuur 3: Product Markt Combinatie icm Scope 3 catagorien 

 
Voor de beschrijving van de ketenanalyse voor de CO2-prestatieladder zijn twee geselecteerd: 

1. Leveranciersmanagement van toeleveranciers voor de aankoop en gebruik van 
aangekochte goederen en diensten. 

2. De productie voor de aankoop en verkoop van IT-hardware  
 

Atos heeft de CO2-emissies in GHG-scope 3 verdeeld in twee groepen te weten 3A en 3B. Het 
onderscheid wordt gemaakt in de mate waarin invloed kan worden uitgeoefend op de CO2-

uitstoot. De CO2-emissie in groep 3A is door Atos beïnvloedbaar, zoals de CO2-uitstoot die wordt 
veroorzaakt door het zakelijk reizen. Groep 3B zijn de CO2-emissie waarbij Atos dus niet in control 
is, maar wel indirect invloed over kan uitvoeren in het terugdringen, zoals de productie van 
goeden in de in- en verkoop van goederen en diensten. 
 
Voor deze ketenanalyses zijn de categorieën gekozen waarbij de CO2- emissies het hoogst zijn.  
 
De categorieën 1 en 2, zijn alle emissiebronnen van aangekochte goederen en diensten die 
worden met de ketenanalyse van het duurzaam leveranciersmanagement beschreven.  
De categorie 11 is de CO2- emissie in het gebruik van verkochte producten (Big Data & 
Cybersecurity (HPC Computing van de business divisie BDS) wordt de CO2-reductie in de productie 
van goederen beschreven. Ook wordt er een beschrijving gegeven van de doelstellingen, 
maatregelen en de berekeningen van het vaststellen van de CO2- emissie.  
Voor wat betreft de keuze voor de twee categorieën waarvoor een ketenanalyse is gemaakt wordt 
verwezen naar het document 4.A.1 Atos memo Keuzeproces Ketenanalyse5 
 

 
 

Categorie 7 Werknemers pendelen/thuiswerken. 1.1% Professional Service 
(Detachering) 

Categorie 8 Upstream geleasede activa (niet reeds opgenomen in 
Scopes 1, 2 en 3a). 0% n/a 

Categorie 9 Reeds opgenomen in categorie 4. in C4 n/a 

Categorie 10 Verwerking van verkochte producten. (niet relevant in 
Atos-context) 0% n/a 

Categorie 11 Gebruik van verkochte producten (zowel van Atos als 
van leveranciers)  38.6% 

• Overheid/ 
Professional 
Service 
Detachering 

• Finance/ 
Professional 
Service 
Detachering 

• Utilities/ 
Professional 
Service 
Detachering 

Categorie 12 Reeds opgenomen in categorie 5. in C5 n/a 

Categorie 13 Downstream geleasede activa (niet relevant in Atos-
context) 0% n/a 

Categorie 14 Franchises (niet relevant in Atos-context) 0% n/a 

Categorie 15 Investeringen (niet relevant in de context van Atos) 0% n/a 
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2 Ketenanalyse 1 – duurzaam leveranciersmanagement 

2.1 Scope van de ketenanalyse 
 
De scope van deze ketenanalyse betreft het duurzaam in- en verkopen binnen het ecosysteem 
van toeleveranciers. Partners, toeleveranciers, sub-contracters en andere bedrijven die van het 
ecosysteem deel uit maken worden verwacht volgens het milieubeleid van Atos, Atos 
Environmental Policy6, te werken en leveren.  
 
Het Atos Ecosysteem 
Door onder meer een milieubeheersysteem te ontwikkelen en te blijven verbeteren, kunnen zij 
ook de impact op het milieu minimaliseren. Atos heeft dan ook graag inzage inde initiatieven en 
actieplannen, opdat met CO2- emissierapportages kan worden vastgesteld hoeveel de uitstoot 
verminderd wordt voordat de goeden en/of diensten aan klanten worden geleverd.  
Atos vraagt energie-efficiëntie in productieprocessen toe te passen, de keuze voor duurzame 
energievoorziening te maken en eco-design in alle bedrijfsprocessen van leveranciers toe te 
passen. Door het beheer van CO2- emissies (in overeenstemming met het Greenhouse Gas 
Protocol7 (GHG Protocol). Deel uit te laten maken van een milieubeheersysteem, kun Atos 
partners en toeleveranciers met een vergelijkbare Net Zero Ambitie aan zich binden en toelaten in 
het Atos Ecosysteem.   
 
Certificeringen als ISO 14001 en ISO 50001 omvatten methodieken een goed milieubeleid te 
kunnen voeren. Naast de vereiste certificering wil Atos dat leveranciers een Ecovadis-evaluatie 
ondergaan. De beoordeling is een eerste stap naar een doorlopend MVO-monitoring- en 
verbeteringsproces. Verder wordt verzocht zich ook aan te sluiten bij het initiatief van de Carbon 
Disclosure Project (CDP8) en/of het Science Based Target-initiatief (SBTi)9. Door samen te werken 
met deelnemers aan het CDP-project wordt de transparantie in de bedrijfsketen gestimuleerd en 
gemonitord, bovendien is hierdoor de aansprakelijkheid voor het milieu van vitaal belang om de 
voortgang naar een bloeiende, duurzame toekomst te volgen. 
Leveranciers in het Atos Ecosysteem worden verwacht hun eigen leveranciers ertoe aan te zetten 
aan de strenge milieunormen te voldoen en voortdurend te werken aan het minimaliseren van 
milieueffecten.  
 
Internal Carbon Pricing 
 
Het interne programma Internal Carbon Pricing (ICP) is een methodiek die invloed heeft op de 
algehele werkwijze, waarbij in alle bedrijfsprocessen meer duurzame keuzes gemaakt worden. 
Voor de CO2-emissies in de energiestromen, het energieverbruik en productieproces van hardware 
en software is een prijs opgelegd. Ook in de bedrijfsketen waar Atos samenwerkt met partners en 
toeleveranciers is onder de loep genomen. Het interne programma “how to turn red suppliers to 
green” zorgt er voor dat toeleveranciers die duurzaamheid na streven de voorkeur krijgen.  
 
De ICP bedraagt € 80 per ton CO2 equivalent uitstoot. De bedrijfsactiviteiten waarover de heffing 
wordt berekend zijn ingedeeld in 3 categorieën: 

 
6https://atos.net/wp-content/uploads/2022/03/atos-environment-policy.pdf 
7 https://ghgprotocol.org/ 
8 https://www.cdp.net/en 
9 https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action 

https://atos.net/wp-content/uploads/2022/03/atos-environment-policy.pdf
https://ghgprotocol.org/
https://www.cdp.net/en
https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action
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Gebied A  
De heffing van de ICP is van toepassing op de CO2-uitstoot van: 
  

1. Van de duurzame energie die gebruikt wordt in kantoren en datacenters. 

2. De fossiele brandstoffen die gebruikt worden door het bedrijfswagenpark  

3. De duurzame energie die gebruikt wordt door bedrijfsapparatuur, zoals laptops en 
beeldschermen 

Gebied B  
De leverancierskeuze bij BIDs, klantenprojecten en aanbestedingen is bepalend. De voorkeur gaat 
uit naar duurzame leveranciers die een vergelijkbare ambitie hebben om CO2-uitstoot te 
reduceren en klimaatneutraal te willen werken. 
ICP wordt geheven als de uitgaven aan niet-duurzame leveranciers stijgt t.o.v. het voorgaande 
jaar en gedebiteerd als de uitgave aan duurzame leveranciers stijgt. Elk percentage extra 
uitgaven aan duurzame leveranciers levert een debit op van 800 K€, en andersom. De intern 
landing wordt door de centrale organisatie aangestuurd en op landenniveau doorberekend als de 
uitgaven aan niet-duurzame leveranciers toenemen. 
 
Gebied C 
Om de omzetgroeidoelstelling een extra impuls te geven zal er een positieve ICP-berekening 
afgegeven worden in positieve ontwikkeling in de verkoopresultaten van de decarbonisatie-
portefeuille. Het gaat hierom volume in omzet of groei in de projectmarge van projecten die 
gericht zijn op CO2-emissie reductie. 
 
De scope van deze ketenanalyse ligt op gebied B, Credit or Charge, Bestedingen aan leveranciers 
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Omschrijving Credit or Charge 
Atos heeft een interne koolstofprijs ingevoerd om gedragsverandering van inkopers, bid-
managers en andere verkoopgerichte afdelingen te stimuleren, of wel te belonen met ICP als men 
de voorkeur geeft aan de samenwerking met duurzame leveranciers.  
 
Monitoring van MVO-risico in de toeleveringsketen 
De top 250 bedrijven/ leveranciers waar Atos zaken mee doet worden jaarlijks op 
duurzaamheidscriteria getoetst. Een belangrijk criterium voor de berekening van de ICP is de 
Ecovadis score. Daarnaast zijn leveranciers onderhevig aan een uitgebreide Atos interne 
beoordeling op milieueisen en de resultaten in CO2-vermindering. 
 
Leveranciers met goede resultaten in hun CO2-rapportage en/of de vereiste certificering hebben 
verkregen, ontvangen een zg. “groene status” ( duurzaam volgens de milieunormen van Atos met 
een Ecovadis score hoger dan 70). Toeleveranciers die achterblijven in het terugdringen van hun 
CO2-emissie, of niet voldoen aan de Ecovadis score van 70, ontvangen na de risicobeoordeling de 
status “rood”, dat wil zeggen het bedrijf voldoet niet aan de milieunormen van Atos. Door 
inzichtelijk te maken welke leveranciers de voorkeur genieten, is het voor de verkooporganisatie, 
BID-managers makkelijker de leverancierskeuze te maken. Op deze wijze is de volgende schakel 
in de keten, levering aan klanten, verzekerd van een duurzame inkoop. Inkopers en BID-
managers worden zorgvuldig getraind de juiste “groene” keuze te maken.  
 
Als onderdeel van de Atos Global Decarbonisatie-strategie heeft het ICP  
-mechanisme als hoofddoel de CO2-emissiereductie en de impact op de operationele 
margeresultaten positief of negatief te waarderen. Dit heeft invloed op de berekening van de 
bonusuitbetaling van verkoop georiënteerde bedrijfsonderdelen.  
 
Als er aan het einde van het jaar een bestedingsgroei is vast te stellen bij de uitgaven aan 
duurzame leveranciers, dan zal er een debitering vastgesteld worden. Bij een toename in de 
verkoop van de decarbonisatie-portfolio, betekent dit veelal een stimulatie 
klantenprojectvoorstellen. Door de voorkeur aan duurzame leveranciers te geven, heeft Atos 
indirect invloed op de CO2-emissie van in scope 3. Aan de andere kant worden leveranciers 
benaderd en gestimuleerd om samen te werken om wel aan de Atos duurzaamheidscriteria te 
voldoen. Zo kan een leverancier met een “rode klassering” meewerken aan een CO2-
reductieprogramma en alsnog een “groene klassering” verkrijgen. Hiervoor kan de portfolio van 
Eco Act10 uitkomst bieden. De ondersteuning is gericht op de diagnose van duurzaamheids-
doelstellingen, het voorzien in klimaatadvies en de implementatie van compensatieoplossingen.  
 
Afhankelijk van de “groene/rode klassering” van de leverancier, worden belanghebbenden in de 
bedrijfsketen als daar zijn de verkoopprocessen en klantenondersteuning aangemoedigd de juiste 
duurzaamheidskeuze te maken. 
  

 
10 https://eco-act.com/carbon-offsetting-projects/ 
 

https://eco-act.com/carbon-offsetting-projects/
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2.2 Keten partners in de ketenanalyse 
 
De nadruk in deze ketenanalyse ligt op de CO2-reductie in de bedrijfsketen. Hierbij zijn meerdere 
partijen bij betrokken. In 4.A.1 CO2 Prestatieladder Stakeholder Analyse en eisen scope 3 zijn alle 
partijen in kaart gebracht. Dankzij haar kapitaalgoederen en haar bedrijfsmodel streeft Atos 
ernaar enorme waarde te genereren voor al haar belanghebbenden: medewerkers, klanten, 
investeerders, business-partners, leveranciers en ook de leefgemeenschap rondom Atos en de 
algemene samenleving11 
 
In deze analyse richten we ons op de partijen die betrokken zijn in het in- en verkoop van Atos 
diensten en producten in de bedrijfsketen: 
 

- Inkopers 

• Invloed: Voeren het inkoopbeleid van Atos Groep uit. Heeft hierin een sterk 
sturende werking op selectie leveranciers 

 

- BID managers 

• Invloed: Bepalen samen met het bidteam met welke leveranciers er 
samengewerkt kan worden. 

 

- Accountmanagers 

• Invloed: Kunnen bij de klant decarbonisatie op de agenda zetten waarbij Atos 
tot hulp kan zijn. Kunnen klanten overtuigen met voorbeelden wat 
decarbonisatie oplevert. 

 

- Toeleveranciers 

• Invloed: Kunnen door eigen decarbonisatie beleid zich als preffered 
leverancier van Atos aanmerken. 

 

- Subcontractors 

• Invloed: Kunnen door eigen decarbonisatie beleid zich als preffered 
leverancier van Atos aanmerken. 

 

- Top Management 

• Invloed: Atos als een beursgenoteerd bedrijf neemt haar verantwoordelijkheid 
in niet alleen ESG maar voert duurzaamheid door in de interne sturing en 
bedrijfsvoering. Zo is er een doeltreffende ESG-beleid opgesteld met concrete 
doelstellingen voor de verduurzaming van de bedrijfsketen. De koers wordt 
centraal op internationaal niveau vastgesteld en geografisch uitgerold en 

 
11 https://atos.net/content/investors-documents/2022/atos-2021-universal-registration-document.pdf#page=31 

https://atos.net/content/investors-documents/2022/atos-2021-universal-registration-document.pdf#page=31
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geïmplementeerd. https://atos.net/content/investors-documents/2021/atos-
2020-universal-registration-document.pdf#page=32 

- Customers 

• Invloed: In de klantenbeleving is duurzaamheid in toenemende mate een 
vanzelfsprekend aspect geworden. Klanten merken het duurzame DNA en 
hebben dan ook hoge verwachtingen van de duurzaamheidsoverwegingen die 
Atos neemt. Men verwacht een duurzaamheidsaanpak in de strategie, 
betrokkenheid in de koersbepaling en de vertaling van de ambitie naar 
begrijpbare indicatoren (kpi’s)    

https://atos.net/content/investors-documents/2021/atos-2020-universal-registration-document.pdf#page=32
https://atos.net/content/investors-documents/2021/atos-2020-universal-registration-document.pdf#page=32
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2.3 Emissie kwantificeren in de keten 
 
Atos heeft haar focus op de top 250 leveranciers welke verantwoordelijk zijn voor 80% van de 
uitgaven.  
 
Jaarlijks worden de uitgaven bij toeleveranciers gekwantificeerd. Als de uitgaven bij duurzame 
leveranciers en partners toenemen, kan ervan uitgegaan worden dat de bedrijfsketen van Atos op 
een duurzame manier produceert. Door de voorkeur te geven aan leveranciers die zelf een 
decarbonsatie-programma hebben en hun carbon footprint publiceren, kan Atos een duurzame 
keuze maken en indirect invloed hebben op de CO2-uitstoot in haar keten. 
 
De focus is in drie groepen in te delen: 

1. Leveranciers met diensten en producten voor Facility management en Datacenter 
Management 

2. Leveranciers, partners en andere bedrijven waarmee samengewerkt om aanbestedingen 
en contracten te winnen. 

3. Toeleveranciers van auto’s ten behoeve van het wagenpark 
 

2.4 Datacollectie, kwaliteit en afhankelijkheden. 
 

 Datacollectie 
 
Om het succes te meten van de CO2-emissies vermindering, wordt er intern gewerkt met twee 
indicatoren: 

1. Het percentage toename in de uitgaven bij duurzame toeleveranciers met een Ecovadis 
score van boven 70. 

2. De toename van het aantal (strategische) leveranciers dat MVO-activiteiten, waaronder 
CO2-emissiereductie toepast en openlijk de resultaten publiceert en hoog getoetst worden 
door met de Ecovadis score. 

 
 
De totale CO2-emissie van de producten/diensten wordt volgens de “Supply Chain Emissions 
Formula” berekend: 
 

1. Totale uitgaven of leveringsaantallen bij leveranciers van producten of diensten 
2. Berekening van schattingen, proxis of actuele gegevens over CO2- emissies die door het 

Ademe system geregistreerd worden. 
 
De Upstream emissies voor de verkochte producten en diensten worden berekend volgens de 
Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions van het Greenhouse Gas Protocol. Atos 
heeft dit inzichtelijk gemaakt volgens onderstaand figuur.   
 

 Kwaliteit 
De generieke CO2-data worden gecontroleerd en aangeleverd door Ademe, een frans agentschap 
voor ecologische transitie dat op hoogkwalitatief niveau expertise en voorspellingscapaciteiten 
heeft om zelfs overheidsbeleid te sturen en te informeren. 
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Figuur 4: Supply chain Upstream emissies formule 
De rekenmethodiek Supply chain - Upstream emissions C1 - Purchase of goods and services & 
C2 - Capital goods – De methode van schattingen zijn beiden door Deloitte onderzocht op 
juistheid en effectiviteit. 
 

 Afhankelijkheden 
 
Atos is absoluut afhankelijk van het netwerk van leveranciers die het ecosysteem vormen. Atos 
heeft hierin de leidende rol en draagt zorg voor een duidelijke, gedeelde visie, strategie en 
doelen, zodat het ecosysteem zich kan ontwikkelen naar volgende fases. In de berekeningen van 
de uitstoot broeikasgassen bij toeleveranciers, partners en andere partijen in het ecosysteem zijn 
we afhankelijk van succesfactoren: 

- de onderlinge verbondenheid van leveranciers zorgen voor een gedeeld resultaat tussen 
de organisaties. De leden uit het ecosysteem zijn van elkaar afhankelijk en het falen van 
bedrijven kan resulteren in het falen van andere bedrijven 

- flexibiliteit nodig om dit systeem levend te houden, ook tijdens een down-turn 
- de energie-efficiëntie in het energieverbruik 
- de technologische ontwikkelingen in de data-analyse 
- de kosten van de beleidsbeslissingen bij toeleveranciers om de CO2-uitstoot te reduceren  
- de klimaatneutrale energie scenario’s in de energietransitie  
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2.5 Doelstellingen en Maatregelen 
 

 Doelstellingen  
 
Het algemene duurzaamheidsdoel is de bedrijfsactiviteiten met een lagere koolstofuitstoot te 
ondersteunen en de ambitieuze doelstellingen voor koolstofreductie te helpen bereiken: -50% 
CO2-reductie tegen 2025(basislijn 2019). Realisatie van volledig klimaatneutraal te zijn in 2028. 
Atos heeft de doelstelling om klimaatneutraal te zijn in 2028. Om de opwarming van de aarde te 
beperken tot 1,5°C en in lijn te brengen met de nieuwste netto-nulnorm van het Science-Based 
Targets-initiatief (SBTi) eind 2021 gepubliceerd, is de nieuwe verbintenis van Atos om: uiterlijk in 
2039, eerder dan de aanbevelingen van de COP21 Overeenkomst van Parijs, de COP26 
en het IPCC.2.  (Bron: ATOS|Universal Registration Document 202112).  
Deze CO2-compensatiemaatregelen voor deze resterende CO2-emissies vallen buiten het 
meetbereik van de CO2-prestatieladder. 
 
Voor het einde van 2021 wil men alle strategische toeleveranciers met een uitgave van meer dan 
2M euro hebben gecommitteerd in het behalen van de Atos Net Zero-ambitie. 
 
 

 
Figuur 5: Doelstellingen procurement 

 
 
De kwantitatieve doelstellingen voor duurzame leveranciersmanagent: 
 

1. 70% van alle toeleveranciers moeten eind 2021 geclassificeerd zijn. (zie KPI 2.5.8) 
2. 100% van de top 250 van de strategische leveranciers moeten geclassificeerd en een 

Ecovadis survey hebben doorlopen.  
3. Toename van leveranciers met een hogere score dan 40 uit 100 (Ecovadis) 

 
De kwalitatieve duurzaamheidsdoelstellingen voor duurzame leveranciersmanagent  
 

 
12 https://atos.net/content/investors-documents/2022/atos-2021-universal-registration-document.pdf#page=161  

https://atos.net/content/investors-documents/2022/atos-2021-universal-registration-document.pdf#page=161
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1. Alle inkoopactiviteiten en contractverleningen voorzien van duurzaamheidsclausule om 
CO2- emissiereductie uit te voeren (zie KPI 2.5.7) 

2. Het ecosysteem van leveranciers bewust maken van de aangescherpte milieucriteria door 
leveranciers blijvend te informeren en verzoeken reductiedoelstellingen te behalen. 

3. Duurzaamheids-methodologie voor leveranciersbeheer aanbieden aan “rode” leveranciers. 
4. Kennis van inkopers over “duurzaamheidsstrategie in leveranciersmanagent “verhogen 

(zie kpi 2.5.2) 
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 Maatregelen 
 

1. Invoering van de ICP € 80/ton tCO2. Deze managementmethodiek dient een 
gedragsverandering teweeg te brengen. Businessprocessen zijn zo aangepast dat de 
milieu-impact op elk niveau van het bedrijf “gedragen” wordt. 

 
2. De inkopers zijn opgeleid en getraind tot “Decarbonization Ambassadors” en hebben 

inhoudelijke kennis van duurzaam leveranciersmanagement. De inkooporganisatie heeft 
de taak leveranciers te beoordelen en de uitgaven bij bedrijven met een minimale 
Ecovadis-score van 70 te stimuleren.  
 

3. Introductie van duurzaamheidsacties om samen te werken met partners met een gelijke 
Net Zero Ambitie, opdat de duurzaamheidsdoelstelling in scope 3 van de bedrijfsketen van 
Atos in 2028 te bereiken. 

 
4. Leveranciers kunnen met beoordelings- en rapportagesystemen hun bijdrage aan de CO2- 

emissiereductie volgen door de Atos duurzaamheidsbeoordelingscriteria voor nieuwe 
inkoopactiviteiten te registreren. 
 

5. Het decarbonisatie-programma is ingedeeld naar verschillende CO2-reductiecatogorieën 
Zoals onderstaand figuur aangeeft. Door de focusgebieden in 6 categorieën in te delen is 
het veel gemakkelijker gemaakt de “ownership in carbon footprint” toe te wijzen aan 
organisatieonderdelen. Elke categorie heeft decarbonsatie-plannen en acties die moeten 
leiden naar duurzaam leveranciersmanagement. Zowel resultaten als MVO-risico’s worden 
geïdentificeerd en bewaakt.  

 

 
        Figuur 6:Kernthema’s en actie’s inkoop 

 

In de bovenstaande figuur staan de belangrijkste categorieën genoemd, met daar onder de 
maatregelen die getroffen worden om de decarbonisatie-doelstellingen te halen.   
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Atos heeft op het niveau van de Group het ambitieniveau 5 in haar strategische acties vastgesteld. 
Deze zijn van belang zijn voor een succesvolle implementatie van de duurzaamheidsstrategie en 
hiermee het behalen van de klimaat neutrale Ambitie.  
 
Deze strategische acties lopen langs de belangrijkste thema's waar aanbestedingen de grootste 
impact kunnen hebben op onze Ambitie. 
 

1. Sourcing: Creëer en implementeer milieucriteria voor inkoop op bedrijfsniveau en per 
categorie, met een gewogen scorematrix en meetbare KPI's.  

2. Leveranciersbeheer: Opstellen van een looptijdsrooster voor het koolstofvrij maken van 
leveranciers en het Koolstof ABC (zie 2.5.3.1) om strategische leveranciers te beoordelen 
en de basislijn te begrijpen 

3. Stakeholders: De krachten bundelen met de belangrijkste stakeholders voor acties met 
een meer strategische impact - CSR, Logistiek & Huisvesting, GIT, Operations, HR, Finance, 
auditors, EcoVadis en onze leveranciers  

4. Ambassadors: Er is een Inkoop decarbonisatie Ambassadeurs Netwerk opgericht in 
Regionale Business Units onder leiding van de Global Sustainability and Decarbonization 
Lead. Deze Ambassadeurs creeren draagvlak en duidelijkheid over ons decarbonisatie 
beleid. 

5. Communicatie: groene succesverhalen delen, het bewustzijn vergroten, gegevens 
rapporteren en de inkoop- en leveranciersgemeenschap voorlichten 

 
Om de inkoop van Atos Nederland op de juiste manier te laten werken, worden alle inkopers en 
Bid-managers inhoudelijk getraind op de aanpak van de duurzame leveranciersmanagement-
strategie. Deze bestaat uit een Environmental Management System en Atos Procurement - 
Decarbonization Training. Doel is om voor einde van 2022 alle medewerkers van de 
inkoopafdeling getraind te hebben. 
 

 Beoordelingsmethodieken voor een duurzaam ecosysteem 
 
Naast de diverse beoordelingenmethodieken die Atos zelf hanteert, is de Ecovadis Analyse een van 
de belangrijkste methodes die de mate van duurzaamheid van leveranciers bepaald. Deze 
duurzaamheidsbeoordelingsmethodologie bepaalt met een survey de mate waarin toeleverancier 
de principes van duurzaamheid/CSR heeft geïntegreerd in zijn bedrijfs- en managementsysteem.  
 

 Ecovadis Scorecard 
De Ecovadis evaluatietools maken het Atos mogelijk financiële maar ook MVO- risico’s te 
beheersen en eco-innovaties aan te moedigen bij leverlanciers in het ecosysteem. 
Ecovadis leverancierbeoordeling13  kan 2 resultaten hebben: 
 
A. Geldige scorecard niet ouder dan 2 jaar met de volgende scores op de milieucriteria: 

- een score van 70 of hoger = groene leverancier 
- een score van lager dan 70 = leverancier rood 

 
B. Geen geldige scorecard, maar wel een alternatief duurzaamheidsprogramma gericht op CO2- 

emissiereductie. Hierbij zal het risico CO2 – uitstoot moeten worden beoordeeld. 
 

13 De Ecovadis-beoordelingen worden voornamelijk gebruikt bij inkoop voor MVO-risico monitoring binnen de supply chain, maar ze geven inzicht aan de 
leveranciers milieuprogramma en koolstofvolwassenheid. 
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- Alternatieve beoordeling + Atos Carbon A   = groene leverancier 
- Alternatieve beoordeling + Atos Carbon B of C = rode leverancier 

 
Omdat alternatieve beoordelingen onvoldoende inzicht geven in het milieuprogramma van 
leveranciers, moeten ze worden gebruikt in combinatie met de Atos Carbon ABC-classificatie14 
Alternatieve beoordelingen worden per geval beoordeeld en geaccepteerd. 
 

 Alternatieve beoordeling 
In het geval dat leveranciers geen Ecovadis score hebben en om toch een duurzaam 
leveranciersmanagementbeleid te kunnen voeren, is de alternatieve beoordeling een optie. 

1. Carbon Decarbonization Maturity Grid  

2. Interne "Carbon ABC"-rating  

Carbon Decarbonization Maturity Grid  
In het geval van “Sourcing” worden deze beoordelingsmethodieken gebruikt. Het gaat hierom een 
leveranciersstrategie waarbij materialen bij één leverancier worden besteld, hoewel er 
alternatieve leveranciers beschikbaar zijn. Om leveranciers aan te sporen duurzaamheid te 
implementeren, kan de omvang van een uitgave toenemen of een positieve rating worden 
afgegeven. Het gaat hierom inkoop-gestuurde strategische leverancierskeuze van goederen en 
diensten, waarbij CO2- emissiereductie in het huidige en toekomstige milieubeleid van de 
leveranciers is opgenomen. 
 
Carbon ABC  
Het Carbon ABC maakt deel uit van prestatiebeoordelingen die het duurzame 
leveranciersmanagement ondersteunt. Op basis van de verzamelde en door de leveranciers 
verstrekte gegevens is het mogelijk de volwassenheid en de prestaties in CO2- emissiereductie te 
beoordelen en is een basislijn vast te stellen. 
 
Met de volgende classificatie wordt in Carbon ABC gewerkt: 

• Geavanceerd (Koolstof A): De leverancier heeft een verfijnde strategie om 
koolstofemissies tot nul te reduceren. Er zijn mijlpalen gedefinieerd en de algemene 
duurzaamheidsdoelstelling is geen enkele CO2- emissie en klimaatneutraal 

• Bepaald (koolstof B): De leverancier heeft een kwalitatief plan om CO2-emissie te 
reduceren en heeft enkele acties uitgevoerd en geïmplementeerd. 

• Basis (Koolstof C+): De leverancier heeft enkele basismaatregelen getroffen om CO2- 
emissie te reduceren. 

• Geen (koolstof C-): De leverancier heeft geen decarbonisatie-plan of -strategie  

De volgende score-elementen worden in Carbon ABC gehanteerd: 
1. Mate van Meten en Rapporteren 
2. Strategie 
3. Compensatie Scope 1 en/of 2  
4. Compensatie Scopes 1,2 en/of 3 
5. Environmental Management System (EMS) geïmplementeerd 
6. Energiebeheer gericht op energie-efficiëntie 
7. CDP-rating 

 
14  Interne (geclassificeerde) carbon rating 
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 Duurzaamheidshoofdstuk 
 
Atos heeft een duurzaamheidshoofdstuk in haar toeleveringsketen waaraan alle leveranciers zich 
moeten houden. Op deze manier wordt de toeleveringsketen beveiligd en beschermd tegen 
onvoorziene impacts en andere risico's op het milieu. Atos wil de ambitie van de belanghebbenden 
positief beïnvloeden (medewerkers, klanten, partners en leveranciers) om duurzaamheid mee te 
nemen in hun besluitvorming.  
Atos verwacht van haar leveranciers dat zij intern en met hun eigen onderaannemers de gedachte 
uit het duurzaamheidshoofdstuk toepassen zodat indirect maatregelen worden getroffen de CO2-
uitstoot te reduceren.  
 
Het duurzaamheidshoofdstuk is in velerlei documenten terug te vinden en iedere leverancier of 
sub contractor wordt bewust gemaakt van de volgende documenten: 
 

1. In leveranciersovereenkomst duurzaamheidsclausule 
2. Atos Partner’s Commitment to Integrity  
3. Atos Environmental Policy 15 

 

 Environmental Policy (Milieubeleid)  
 
Het topmanagement van Atos heeft een wereldwijd milieubeleid goedgekeurd waarin de weg 
wordt uitgestippeld om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Het beleid geldt voor alle 
managementniveaus in de regionale divisies, als in de ondersteunende functies en de Atos 
medewerkers. In Nederland zijn 90% van alle medewerkers getraind en bekend met de 
duurzaamheidsdoelstellingen en de implementatie van het Environmental Management System 
(EMS). Het milieubeleid informeert en bindt alle werknemers, managers, onderaannemers en 
leveranciers en bestrijkt al onze belangrijkste milieuverantwoordelijkheden via 8 hoofdlijnen. 
 

 Atos Partner’s Commitment to Integrity  
 
Aangezien partners een sleutelrol spelen duurzame diensten te leveren verwacht Atos dat ze zich 
committeren aan de principes die zijn uiteengezet in deze brochure “Atos Partners' Commitment 
tot Integrity”.  Hierin zijn de verplichtingen mbt CO2 – reductie uiteengezet. Als de leverancier 
deze erkent, kan een contractuele relatie worden opgezet en/of voortgezet. Door deze 
contractuele beoordeling houdt Atos toezicht op de mogelijke risico’s op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de mate waarin de CO2 -emissies in de 
bedrijfsketen afneemt.  
 
Bestaande en nieuwe leveranciers ontvangt deze brochure en bij bestaande contracten wordt de 
duurzaamheidsclausule opgenomen bij contractvernieuwing. Zie 2.5.3 Beoordelingsmethodieken 
voor een duurzaam ecosysteem 
 
De verwachting is dat voor eind 2021 alle 250 toeleveranciers – waarvan de meesten ook binnen 
Nederland afzetten – de duurzaamheidsclausule hebben aanvaart en de verschillende 

 
15 https://atos.net/wp-content/uploads/2022/03/atos-environment-policy.pdf 

https://atos.net/wp-content/uploads/2021/07/atos-commitment-integrity-2021.pdf
https://atos.net/wp-content/uploads/2022/03/atos-environment-policy.pdf
https://atos.net/wp-content/uploads/2022/03/atos-environment-policy.pdf
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beoordelingsmethodieken met positief resultaat hebben doorlopen. Andere leveranciers worden 
lokaal benaderd en gestimuleerd ook een decarbonisatie-beleid te gaan voeren. 
 
 

 Lijst met duurzame leveranciers (Greenlist of suppliers) 
 
Atos werkt met een greenlist16 waarop leveranciers met een “groene” status vermeld staan. Deze 
status hebben de leveranciers verkregen door een van de bovengenoemde 
beoordelingsmethoden.  Met deze lijst maakt de inkoopafdeling aan bid-managers bekend welke 
toeleveranciers de voorkeur dienen te krijgen.  De Greenlist wordt maandelijks ververst.  
Leveranciers krijgen na de beoordeling een “rating”, welke de mate van duurzaamheid weergeeft. 
Deze rating weegt voor 20% van de waarde in een RFP. 
De groei van het aantal groene leveranciers (Nederlandse) wordt bijhouden door Procurement 
Nederland. Doelstelling is om in 2028 alleen nog maar met 100% groene leveranciers te 
samenwerken in het Eco-systeem. 
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3 Brongegevens 
 
Handboek CO2Prestatieladder  
3.1 

https://ska-
skao.ams3.digitaloceanspaces.com/media/2020/documenten%
202020/Prestatieladder%20Handboek%203.1_22-6-2020.pdf 
 

Atos’ Environmental Policy https://atos.net/wp-content/uploads/2022/03/atos-
environment-policy.pdf 

Non-Financial Performance 
Indicators 

https://atos.net/en/about-us/corporate-responsibility-and-
sustainability/key-non-financial-performance-indicators 

2021 Universal Registration 
Document 

https://atos.net/content/investors-documents/2022/atos-
2021-universal-registration-document.pdf#page=159 

Technical Guidance for 
Calculating Scope 3 Emissions 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Scope3_C
alculation_Guidance_0.pdf 

 
 
 
 

https://ska-skao.ams3.digitaloceanspaces.com/media/2020/documenten%202020/Prestatieladder%20Handboek%203.1_22-6-2020.pdf
https://ska-skao.ams3.digitaloceanspaces.com/media/2020/documenten%202020/Prestatieladder%20Handboek%203.1_22-6-2020.pdf
https://ska-skao.ams3.digitaloceanspaces.com/media/2020/documenten%202020/Prestatieladder%20Handboek%203.1_22-6-2020.pdf
https://atos.net/en/about-us/corporate-responsibility-and-sustainability/key-non-financial-performance-indicators
https://atos.net/en/about-us/corporate-responsibility-and-sustainability/key-non-financial-performance-indicators
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Scope3_Calculation_Guidance_0.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Scope3_Calculation_Guidance_0.pdf
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4 Tabel met afkortingen uitleg 
 
Afkorting Benaming Omschrijving 

CDP Carbon Disclosure Project 

CDP is een non-profit liefdadigheidsinstelling die 
het wereldwijde openbaarmakingssysteem 
beheert voor beleggers, bedrijven, steden, staten 
en regio's om hun milieueffecten te beheren. De 
wereldeconomie kijkt naar het CDP als de gouden 
standaard voor milieurapportage met de rijkste 
en meest uitgebreide dataset over de acties van 
bedrijven en steden. https://www.cdp.net/en  

CSR 
Corporate social 
responsibility 

CSR is een vorm van internationale 
zelfregulering door het bedrijfsleven die erop 
gericht is bij te dragen aan maatschappelijke 
doelstellingen van filantropische, activistische of 
liefdadige aard door vrijwilligerswerk of ethisch 
georiënteerde praktijken te verrichten of te 
ondersteunen 

DDA 
Digital Decarbonization 
Assessment 

Dit is een evaluatie van de mate waarin de 
digitale toepassingen van klanten CO2-uitstoot 
genereren. 

DLA 
Decarbonization Level 
Agreements 

DLA's zijn onze contractuele verbintenis met 
onze klanten. 

DSJI 
Dow Jones Sustainability 
Indices 

De Dow Jones Sustainability Index familie volgt 
de aandelenprestaties van 's werelds 
toonaangevende bedrijven in termen van 
economische, milieu- en sociale criteria. 

ESG 
Environmental, Social and 
Governance 

ESG staat voor Environmental, Social and 
Governance. Environmental omvat bijvoorbeeld 
klimaatverandering, het gebruik van fossiele 
brandstoffen, luchtvervuiling en ontbossing. Bij 
Social kunt u denken aan kinderarbeid, 
humanitaire crises en moderne slavernij. 
Governance omvat onder meer diversiteit binnen 
het bestuur, corruptie, en een verantwoord 
beloningsbeleid. 

GHG Greenhouse Gas protocol 

Het GHG-protocol voorziet in alomvattende 
wereldwijde gestandaardiseerde kaders voor het 
meten en beheren van de uitstoot van 
broeikasgassen (BKG) als gevolg van activiteiten 
in de particuliere en de openbare sector, 
waardeketens en mitigatiemaatregelen. 

MSCI 
Morgan Stanley Capital 
International 

De MSCI World Index is een van de bekendste 
indices die beschikbaar zijn en is een 
wereldindex die wordt onderhouden door Morgan 
Stanley Capital International 

https://www.cdp.net/en
https://www.cdp.net/en
https://www.cdp.net/en
https://www.cdp.net/en
https://www.cdp.net/en
https://www.cdp.net/en
https://www.cdp.net/en
https://www.cdp.net/en
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MVO 
Maatschapplijk verantwoord 
ondernemen 

MVO is een vorm van ondernemen gericht op 
economische prestaties (winst), met respect 
voor de sociale kant (mensen), binnen de 
ecologische randvoorwaarden (planeet) 

SBTI 
Science-Based Target 
Initiative 

Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) 
stimuleert ambitieuze klimaatmaatregelen in de 
particuliere sector door bedrijven in staat te 
stellen wetenschappelijk onderbouwde 
emissiereductiedoelstellingen vast te stellen. 
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