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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.  
 

1.1 Weg van Atos naar CO2 vrij in 2028  
 

 
Figuur 1: Atos road to Netzero 

 

1.2 SBTi Business Ambition Voorwaarden 
 
Het SBTi specificeert de volgende voorwaarden om Net Zero te bereiken. 

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

• De Net Zero-doelstelling moet alle emissies omvatten - Scopes 1, 2 en 3. 

• Bedrijven moeten de Net Zero-doelstelling uiterlijk in 2050 bereiken. 

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

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. 
 
  

 
1 https://atos.net/en/atos-scaler 

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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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 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 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) 
 
  

 
2 https://atos.net/nl/2017/persberichten_2017_09_20/atos-weer-uitgeroepen-tot-duurzaamste-bedrijf 
³ https://atos.net/nl/2020/persberichten_2020_01_21/atos-gepositioneerd-op-a-lijst-cdp-voor-inspanningen-tegen-

klimaatverandering 
 
 

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/2020/press-release_2020_12_10/atos-named-on-cdp-a-list-for-leading-effort-against-climate-change-2
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/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 verkoopproces van hardware in HPC-computing 
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% 

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.  

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

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 geleasede 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 



Ketenanalyse t.b.v. Co2 prestatieladder 
 

 

Atos 8 van 20 

 
 
 
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 (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 Ketenanalyse. 
 

Categorie 6 Dienstreizen van werknemers (niet reeds inbegrepen 
Scopes 1, 2 en 3a). 0% n/a 

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 2 – Verkoopproces van hardware in HPC  
 

2.1 Scope van de ketenanalyse 
 
De scope van deze ketenanalyse betreft de productie en toepassingen van de HPC-computers in 
de divisie Big Data & Cybersecurity (=BDS). Andere CO2-besparende toepassingen en oplossingen 
zijn vermeld in de bijlage van dit document. 
 

 Milieu-uitdagingen 
 
 
De divisie levert hardware (producten en servers) met de volgende specifieke milieu-uitdagingen:  

• De producten en diensten moeten voldoen aan de milieuwet- en regelgeving  
• Ecodesign is een vorm van eco-efficiënt werken waarbij milieugerichte 

productontwikkeling centraal staat. Ecodesign5 supercomputers moet een bijdrage leveren 
aan de verlaging van de milieu-impact van de vervaardigde producten  

• Niet alleen het energiegebruik, maar ook de herkomst van grondstoffen worden 
gemonitord om uitputting van de zeldzame grondstoffen te voorkomen en het gebruik 
ervan tot het noodzakelijke minimum beperken 

• Bijdrage leveren aan levensduurverlenging van hardware door de goede voorbeelden te 
implementeren de circulaire economie te ondersteunen 

• Productie-efficiëntie en eliminatie van verspilling door “Quality Systems Enhancement 
(QSE)” toe te passen, zoals kwaliteits-, veiligheids- en milieupraktijken. Hierdoor is het 
productiesysteem “Lean manufacturing of lean production”.  

• Financiële en MVO-risico's, als de carbon footprint in de toeleveringsketen tot een 
minimum beperken door leveranciersbeoordelingen uit te voeren. 

• Minimaliseren van carbon footprint in het transport en het vrachtvervoer door duurzame 
leveranciers in logistiek te kiezen  

• Recyclemanagement volgens de Europese richtlijn (WEEE) toe te passen in ICT-hardware 
en andere elektrische apparatuur in het einde van de levensfase. 

 

 Invloed op levenscyclus van HPC Computing 
 
De invloed van de divisie BDS op de bedrijfsketen, dus van ontwikkeling tot aan de productie van 
de High Performance Computers (HPC), supercomputers. High Performance Computing zijn 
computersystemen met een extreem hoge rekenkracht die in staat zijn om enorm complexe en 
veeleisende oplossingen op te lossen. 
 

1. Research & Development 
HPC Computers en computerservers moeten voldoen aan eisen op het gebied van ecologisch 
ontwerp (Ecodesign). Dit betekent dat de producten ontworpen zijn om energiebeheer te 
bieden en te voldoen aan de vereisten voor energie-efficiëntie en maximale toegestaan 
energieverbruik. 

 
5 URD 5.2.6.1 Eco-designed supercomputers - https://atos.net/content/investors-documents/2022/atos-2021-universal-

registration-document.pdf#page=192 
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2. Productie & Supply Chain 
Bij de productie van HPC-computors wordt er toegezien dat de ecologische afdruk zo laag 
mogelijk is. Zo wordt de productie op een zeer energie-efficiënte uitgevoerd en ecologisch e-
waste afgevoerd. Ook bij de aanvoer van onderdelen en componenten wordt toegezien op 
ecologisch handelen in de toeleveringsketen. 
 
3. Operations 
Duurzaamheidsclausules voorzien van ecologische criteria worden contractueel vastgelegd in 
een Decarbonization Level Agreement. Atos biedt klanten CO2-reductieverplichtingen aan 
via DLA's in alle grote contracten. Deze toezeggingen, die meetbaar en controleerbaar zijn 
door derden, verplichten Atos om klanten schadeloos te stellen als de contractueel 
overeengekomen toezeggingen voor CO2-reductie op jaarbasis niet worden nagekomen. Atos 
maakt afspraken op het gebied van vermindering van niet-groen energiegebruik, datacenter 
PUE-verbeteringen, Ecoact-compensaties en offsetting. 

 
 

2.2 Keten Partners in de ketenanalyse 
 
De nadruk in deze ketenanalyse ligt op de CO2-reductie in de bedrijfsketen van de ontwikkeling 
van HPC-computing als de productie van HPC-computors. Hierbij zijn meerdere partijen bij 
betrokken.  

- Research & Development 

- Ecodesign & systemontwikkelaars 

- Procurement 

- Toeleveranciers & Subcontractors 

- Manufacturing partners 

- Klanten  

 

2.3 Emissie kwantificeren in de keten 
 

 

 Formules 
 
Om de CO2-doelen te bereiken is het nodig om te meten hoeveel CO2- uitgestoten wordt langs de 
hele HPC-keten. 
 
De HPC CO2-voetafdruksimulatie kan de werkelijke CO2-voetafdruk van 2020 inschatten. Er zijn 
simulaties voor 2025 en 2028 te maken op basis van de volgende aannames: 

- Atos verwacht een 100% groei voor HPC-activiteiten in de periode 2020-2025 
- 15% toename in groen energieverbruik door klanten 
- 20% decarb hefboom efficiëntiewinsten 
 

 



Ketenanalyse t.b.v. Co2 prestatieladder 
 

 

Atos 11 van 20 

De Downstream emissies voor de verkochte producten worden berekend volgens de Technical 
Guidance for Calculating Scope 3 Emissions van het Greenhouse Gas Protocol. Atos heeft dit 
inzichtelijk gemaakt volgens onderstaand schema/figuur.   
De totale CO2-emissie van de producten wordt berekend met de volgende factoren: 
 

1. Aantal producten 
2. Energieconsumptie of CO2-informatie van leverancier 
3. Emissiefactoren (type energie gebruikt door klant) 
4. Levensduur van product 

 
 
C11 - Hardware verkocht aan onze klanten 
 
De rekenmethodiek Supply chain - Upstream emissions C1 - Purchase of goods and services & 
C2 - Capital goods - Estimation method en Sold Products - Downstream emissions 
C11 - Hardware sold to our clients zijn beiden door Deloitte onderzocht op juistheid en effictiviteit. 
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2.4 Datacollectie, kwaliteit en afhankelijkheden. 

 Datacollectie 
 
In het algemeen wordt het resultaatgegevens in de CO2-reductie gemonitord en de halfjaarlijkse 
interne CSR-reporting datacollectie verzameld. Jaarlijks worden op het niveau van de Groep de 
cijfers gepubliceerd in het Jaarverslag 6 (Integrated Report) In de tabel met de resultaten in 
scope 3b wordt de decarbonisatie van de totale Atos Supply Chain (15 categorieën), de carbon 
footprint van het gebruik van verkochte producten en andere emissies worden in het totaal 
gepresenteerd. In het URD chapter 5.2.7 Reduction of carbon emission zijn de emissiereductie 
doelstellingen gedefinieerd. Gezien het vertrouwelijke karakter hiervan worden de details op 
divisie niveau niet openbaar gemaakt.  
 

 Benchmark CO2-uitstoot HPC-hardware componenten (LCA – EIME) 
 
Een belangrijk onderdeel binnen de ketenanalyse van de HPC-Computing is de bepaling van de 
CO2- uitstoot in de productie van de HPC-hardware componenten, zoals cables, disks, packaging, 
etc. Atos gebruikt de EIME (Environmental Improvement Made Easy) database om verschillende 
BOM (Bill of Material) components van onder meer de Sequana SA server componenten om zo de 
CO2- uitstoot te bepalen. Het zijn de belangrijkste componenten uit onze HPC-servers die worden 
opgezocht: CPUs, GPUs, DIMM or dual in-line memory module (DIMMs), PCBA printed circuit 
board  
 
EcoAct heeft een platform ontwikkeld om op een transparante wijze het milieu-impact van 
productieonderdelen van ICT Hardware te registreren. Het EIME  platform kwantificeert, a.d.h.v. 
eerdere registraties bijgehouden in een database, milieu-impact, waaronder de CO2- uitstoot van 
digitale producten, onderdelen en/of diensten tijdens een LCA (levenscyclus) of productie. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van ecodesign-calculatiepaden die carbon footprint van ICT-hardware 
productieonderdelen vaststelt.  Het milieu-impact wordt meegenomen in het ecologisch ontwerp 
voor de ontwikkeling van nieuwe HPC-supercomputors. 
 

 Kwaliteit 
 
De kwaliteit in de data over CO2-reductie ligt in het feit dat Atos toegang heeft tot realtime 
gegevens over het energieverbruik van de top 12 HPC-supercomputers bij klanten. De machines 
verstrekken tijdens het gebruik de gegevens over energieverbruik. Dit levert hoogkwalitatieve 
dataregistratie, waardoor voorspelling en vervolgens optimaliseren mogelijk is. 
  

 
6 Integrated Report 2020 https://atos.net/content/investors-documents/ir-2020/download/atos-integrated-report-2020-

performance-dashbord-en.pdf 
7 Reduction of carbon emissions  https://atos.net/content/investors-documents/2022/atos-2021-universal-registration-

document.pdf#page=183 

https://codde.fr/en/our-software/eime-presentation
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 Afhankelijkheden 
 

 Koolstofprijs (prognose):  
Het Net Zero Transition Practise werkt aan een koolstofprijsbepaling voor de HPC-computing 
verkoop. De veronderstelling is dat de prijsvaststelling afhankelijk zal zijn van de blootstelling aan 
risico's in verband met de schommelingen in de koolstofprijs gedurende de periode van acht (8) 
jaar (2020-2028).   

Het daarom belangrijk dat Atos en haar klanten nu al goed inzage moet krijgen in de carbon 
footprint, toekomstige veranderingen in wet- en regelgeving zullen om een koolstofboekhouding 
vragen. Vooral als de vraag naar CO2-compensatie zal gaan stijgen en zal worden gereguleerd 
door overheden. Verder zal er inzicht moeten komen in het volume/ton CO2-compensatie dat in 
de toekomst op de markt beschikbaar zal zijn, en hoe dat de koolstofkosten/prijzen mogelijk zal 
beïnvloeden. 

2.5 Doelstellingen en Maatregelen  
 

 Doelstellingen 
 
In deze keten is de belangrijkste duurzaamheidsdoelstelling ’s werelds krachtigste 
supercomputers te bouwen en HPC-computing te ontwikkelen met een nul CO2-voetafdruk voor 
elektriciteit. De Atos high performance bronnen leveren innovaties met de hoogste energie-
efficiëntie en de laagste CO2- uitstoot. Hierdoor kunnen afnemers en klanten hun 
productieprocessen stroomlijnen, hun productiviteit verhogen en hun ecologische voetafdruk 
verkleinen. 
 
Atos heeft als doel met industriepartners die geïnteresseerd zijn in het gebruik van HPC-middelen 
om vooruitgang te boeken op de volgende gebieden: 
 

1. Verbeteringen in productieprocessen aanbrengen die grote energiebesparingen en CO2- 
reductie oplevert door de HPC ontwikkelde voorspellingstools. 

2. Verbeteringen in het energieverbruik tijdens de levenscyclus van producten door de HPC 
computing. 

3. Efficiëntieverbeteringen in energieconversie en opslagtechnologieën door HPC-modellen te 
ontwikkelen voor de volgende generatie. (bijv.  terugwinnen van restwarmte en omzetten 
in energie) 

4. Maximale vermindering van CO2-voetafdruk door voorkeur te geven aan milieuvriendelijk 
vervoer en waar mogelijk logistiek te verminderen. 

5. Van het ontwerpproces tot aan einde levensduur van elektrische apparatuur zo veel als 
mogelijk het gebruik van ruwe en schaarse materialen minimaliseren en aan het einde 
van de leversduur cirulair beschikbaar stellen. 
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2.6 Maatregelen 
 
Om in de HPC CO2-voetafdruksimulatie resultaten te behalen zijn er de volgende maatregelen 
getroffen om de carbon footprint in de HPC-computing te minimaliseren. 

 Vergroting van het gebruik van groene energie:  
Van de 25 HPC-klanten registreert Atos de samenstelling van de gebruikte groene energie. 
Hierdoor is het mogelijk nog nauwkeuriger vast te stellen hoeveel de gewone elektriciteit uit de 
mix CO2-uitstoot produceert. Atos zal erop toezien dat het percentage koolstofvriendelijke energie 
dat wordt verbruikt, kan worden verhoogd. Voor de verkoop van toekomstige supercomputors is 
het een vereiste om informatie over de energiebron(nen) vaste te leggen in de biedingsfase van 
de verkoop. 

 Decarbonisatie Expertise inzetten (EcoAct) 
Met een complementair portfolio van diensten en expertise streven Atos en EcoAct ernaar het 
scala aan digitale oplossingen, diensten en strategieën voor CO2-reductie uit te breiden om onze 
klanten verder te ondersteunen in elke fase naar klimaat neutraal. De Atos technologie en de 
EcoAct zakelijke kennis gecombineerd maakt het organisaties mogelijk hun klimaatambities te 
verwezenlijken. 

 Sequana Carbon Neutral Compute:  
In 2021 zal ook in het verkooptraject een koolstofprijsstelling in Atos verdienmodel worden 
opgenomen, zodat er alleen nog maar een koolstofneutraal computeraanbod geleverd wordt. De 
kosten van koolstofcompensatie in geïntegreerd in de “Green/Premium” prijsbenadering. Een 
andere vorm van ICP die ertoe moet leiden dat ook in de verkoop van HPC-computers een DLA is 
af te spreken. 

 HPC Carbon Footprint Procedure (CFP) 
Atos ontwikkelt ook in de HPC-computing markt CO2-reductietrajecten op basis van groene co-
innovatie met klanten. De zogenaamde “Ontkolingshefbomen” worden diensten die geleverd 
kunnen worden, maar hebben zo hun eigen O&O-ontwikkelingsroutekaart.   

De HPC Carbon Footprint Procedure (CFP), waarin de eerste reeks van ontkolingshefbomen is 
vastgesteld, is door EY beoordeeld en gevalideerd.  Het verkoopteam dat Digital Level 
Agreements contractueel opstelt, heeft de zg "COLA"-achtige verhogingen mogelijk maakt als 
onderdeel van de compensatiebeginselen om rekening te houden met schommelingen in de 
koolstofprijs.  Er zijn ook clausules toegevoegd ter bescherming tegen toekomstige 
wetswijzigingen in de NetZero-regels - d.w.z. welke compensaties van toepassing zijn. 

  

https://atos.net/wp-content/uploads/2021/04/A-to-Zero-Net-Zero-Programme-factsheet-by-EcoAct-Environmental-Consultancy.pdf
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 Dashboard - Carbon Accounting – Decarbonization Level Agreements 
 
Carbon Accounting 
Alle facetten in de bedrijfsketen van BDS leveren een bijdrage aan de decarbonisatie. Atos heeft 
een heldere focus aangebracht waardoor aansturing tot aan de Net Zero doelstelling mogelijk is 
en binnen handbereik ligt. Carbon accounting is het proces waarmee Atos haar BKG-emissies 
kwantificeert, zodat de klimaatimpact op een nauwkeurige wijze inzichtelijk wordt gemaakt.  
 
 
Decarbonisation Level Agreement(s) 
Een effectieve en eenvoudige oplossing voor klanten voor het vastleggen, meten en rapporteren 
van CO2- uitstoot. Dashboard maakt visualisatie mogelijk van de voortgang ten opzichte van de 
KPI's gedurende de looptijd van de verbintenis. In een financieel systeem wordt gedetailleerde 
product- en transportinformatie bijgehouden. Een API-gestuurde integratie maakt het mogelijk in 
een overzicht de informatie over de CO2-uitstoot in detail bij te houden in de bedrijfsketen-, 
productie- en run-dimensies. Met deze data is een offset-prognose te maken en aan de hand van 
de verkoopinformatie over de geleverde producten wordt de ICP berekend. 
 



Ketenanalyse t.b.v. Co2 prestatieladder 
 

 

Atos 16 van 20 

3 Leiderschap in CO2-reductie programma 
 
  

Customer Industry Decarbonization Benefits Offering 

Global Renewable 
Energy Provider    

Renewable energy 
generation optimization 

Predictive maintenance for 
wind energy  
(Codex) 

International 
Shipping Co.    Fuel consumption reduction 

Fleet resources 
optimization  
(Codex, Mindsphere, IoT)  

European Large 
Insurance Company    

Fuel consumption reduction 
Behavior-based automotive 
insurance 
(Codex, IoT) 

International 
Engineering Co.    

Resources and energy 
efficiency 

Manufacturing process 
optimization 

Digital Factory (Industry 
4.0.) 
(Digital Twins, IoT, Edge 
Computing, Codex) 

French City 
   

Energy consumption & 
GHG emission reduction 

Renewable energy increase 

Integrated digital platforms 
(Smart Cities and 
Infrastructure) 

National 
meteorological  

service 
   

Increase in energy efficiency 

Reduction in energy 
consumption 

High Performance 
Computing  
(Bull Sequana) 

Figuur 7: Voorbeelden decarbonization benefits 

 
Atos en HDF Energy werken aan groene hydrogen datacenter 
Het datacenter werkt op groene waterstof die wordt opgewekt met hernieuwbare energie. Atos 
levert geavanceerde kunstmatige intelligentietechnologieën (HPC-computing) voor de hoogste 
energie-efficiëntie. HDF Energy levert de energiecentrale die elektriciteit opwekt met krachtige 
brandstofcellen.  
Press release 
 
Atos is toegetreden tot Climate Neutral Data Center Pact 
Atos treedt toe tot Climate Neutral Data Center Pact, een zelfregulerend initiatief om datacenters 
in Europa in 2030 klimaatneutraal te maken, dat is ontwikkeld in samenwerking met de Europese 
Commissie. Bedrijven die zich bij het pact aansluiten, vertegenwoordigen de belangrijkste spelers 
in de sector op het gebied van cloud-infrastructuur en datacenters in Europa.  
Press release 
 
 
 

https://atos.net/en/2021/press-release_2021_02_25/atos-hdf-energy-first-green-hydrogen-datacenter
https://atos.net/en/2021/news_2021_01_21/atos-joins-the-climate-neutral-data-centre-pact
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Atos leidende rol in HPC computing in de TOP500-lijst  
Atos 10 nieuwe supercomputers, gebaseerd op de BullSequana X high-performance 
infrastructuur, staan in de TOP500 van de wereldwijde supercomputing-ranglijst staan. Dit brengt 
in totaal 36 Atos-supercomputers op de lijst, met een gecombineerde topprestatie van 206 
petaflops - een stijging van 27% in petaflops ten opzichte van de laatste TOP500-notering die in 
november 2020 werd aangekondigd. Press release 
 
Atos vergroot supercomputercapaciteit – nummer 1 meest energie-efficiëntie op de 
TOP100-lijst 
De meest energie-efficiënte supercomputer JUWELS op de eerste plaats voor energie-efficiëntie 
op de TOP100-lijst, dankzij onze gepatenteerde DLC-oplossing (Direct Liquid Cooling), die het 
wereldwijde energieverbruik minimaliseert door warm water tot 40°C te gebruiken. 
JUWELS zal worden gebruikt voor onderzoek in verband met het klimaat, het milieu, duurzaam 
energiebeheer en de eigenschappen van materialen of hersenonderzoek. 
Press release 
 
 
EcoAct Eco Rating-project voor smartphones 
EcoAct speelt een leidende rol in het Eco Rating-project, een pan-Europees 
certificeringsprogramma van vijf toonaangevende Europese mobiele operators. Het project is een 
gemeenschappelijk initiatief van telecomaanbieders dat accurate informatie aan retailers wil 
verstrekken over de milieu-impact van de productie, het gebruik, transport en het afval dat 
voorkomt uit smartphones. De coördinerende rol van EcoAct behelst de definitie van governance- 
en communicatieprotocollen, planning en budgettering en het ontwikkelen van materialen voor 
werksessies die besluitvorming vanuit een duurzame invalshoek kunnen ondersteunen. 
Press release 
 
Atos sneller naar Net Zero met marktgericht end-to-end portfolio en Center of 
Excellence 
Atos is leider van veilige en koolstofarme digitale technologie door klanten de meest uitgebreide 
end-to-end decarbonisatie-mogelijkheden in de reis naar Net Zero te versnellen. "A to Zero"-
aanbod is een compleet portfolio, ondersteund door twee nieuwe geïntegreerde dataplatforms. 
Het omvat strategie en doelstellingen voor klimaatverandering, emissieberekeningen, Digital 
Decarbonization Assessments (DDA), vermindering van koolstofemissies, evenals innovatieve 
industrieoplossingen zoals Digital Twin, Decarbonization Level Agreements (DLA's) of 
koolstofarme datacenters. Vrijwillige CO2-compensatie met op de natuur gebaseerde oplossingen 
helpt klanten uitstoot te compenseren en CO2 te neutraliseren. 
Press release 

https://atos.net/en/2021/news_2021_06_29/atos-reinforces-role-as-leader-in-hpc-with-10-new-supercomputer-entries-in-the-top500-listing
https://atos.net/en/2019/news_2019_11_14/atos-boosts-supercomputing-capacity-at-forschungszentrum-julich-with-new-bullsequana-xh2000
https://atos.net/nl/2021/persberichten_2021_07_15/ecoact-geeft-leiding-aan-pan-europees-eco-rating-project-voor-smartphones
https://atos.net/en/2021/press-release_2021_06_02/atos-creates-faster-path-to-net-zero-with-market-first-end-to-end-portfolio-and-center-of-excellence


Ketenanalyse t.b.v. Co2 prestatieladder 
 

 

Atos 18 van 20 

4 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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5 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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