Moody’s Exclusiecriteria
Criteria

Code

Beschrijving

Drempel

Productie van cosmetische producten die op dieren zijn
getest
ANIM1.1

Aandeel van de omzet uit de productie van dierproefcosmetica Bedrijven die op dieren geteste cosmetica produceren, waaronder
bedrijven die de productie uitbesteden aan derden en bedrijven
die hun eigen merkproducten verkopen.

≥5%

Productie van niet-cosmetische producten die op dieren
zijn getest

ANIM1.2

Aandeel van de omzet uit de productie van andere nietcosmetische producten die op dieren zijn getest.- Bedrijven die
huishoudelijke chemicaliën, detergentia en andere producten die
op dieren zijn getest produceren, waaronder bedrijven die de
productie uitbesteden aan derden en bedrijven die hun eigen
merkproducten verkopen

≥5%

Dierenwelzijn
Productie of verkoop van bontproducten
ANIM1.5

Aandeel van de omzet uit de productie of verkoop van
bontproducten.

≥5%

Intensieve landbouwbedrijven

ANIM1.6

September 2022

Aandeel van de omzet afkomstig van intensieve
landbouwbedrijven.- Intensieve veehouderijen: industriële fokkerij
van runderen, varkens, zalm, garnalen, kooikippen. Ook bedrijven
die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten die worden beschouwd
als een vorm van wrede behandeling van dieren, zoals het
vetmesten van ganzen voor foie gras.

≥5%

Controversiële wapens

MIL1.2

Militair

Deelname aan de ontwikkeling, productie, onderhoud, gebruik,
distributie, aanleg van voorraden, vervoer of handel van
controversiële wapens of hun belangrijkste componenten (Ja/Nee)
- Controversiële wapens: Wapens waarvan de productie of
verspreiding wordt gereguleerd door internationale verdragen
(clustermunitie, antipersoneelmijnen, kernwapens, biologische en
chemische wapens, verblindende laserwapens, brandbommen,
wapens met niet-detecteerbare fragmenten). Omvat ook wapens
die nog niet zijn gereguleerd door internationale verdragen, maar
die het onderwerp zijn van campagnes van belanghebbenden en
discussies binnen internationale instellingen over mogelijke
toekomstige regulering (wapens met verarmd uranium en witte
fosforwapens)

>0%

Conventionele wapens
MIL1.4

Aandeel van de omzet uit de productie van conventionele
wapens - Conventioneel wapen: elk wapen dat niet controversieel
is.

≥5%

Belangrijkste onderdelen of diensten voor wapens

MIL1.5

Aandeel van de inkomsten uit de productie van belangrijke
onderdelen of diensten voor conventionele wapens - Belangrijkste
onderdelen en diensten: Belangrijke elementen omvatten de
subsystemen van het gehele wapensysteem, evenals
eindproducten die essentieel zijn voor wapensystemen (bv.
gevechtsuitrusting). Belangrijke diensten omvatten essentiële
wapensystemen en gevechtsdiensten (bijv. communicatiediensten
en vluchtsimulatietraining).

≥5%

Civiele vuurwapens

Civiele vuurwapens

September 2022

CFA 1.1

Aandeel van de omzet uit de productie of verkoop van civiele
vuurwapens of aanverwante producten - Civiele vuurwapens:
vuurwapens en aanverwante producten die bestemd zijn voor
gebruik door burgers (jacht, sport, zelfverdediging, enz.) en niet in
de eerste plaats door overheidsgebruikers (bv. strijdkrachten,
wetshandhavingsinstanties of andere door de staat gemachtigde
instanties)

≥5%

Productie van pesticiden

Zorgwekkende chemische stoffen

CHEM1.3

Aandeel van de omzet uit de productie van pesticiden Fabrikanten van pesticiden, waaronder insecticiden, herbiciden,
fungiciden en nematiciden die niet in de biologische landbouw
worden gebruikt en bedrijven die hun eigen merkproducten
verkopen.

≥10%

Gokactiviteiten of producten
Gokken

GAMB1.1

Aandeel van de omzet uit gokactiviteiten of producten

≥5%

Omzet van kernenergie
Nucleair

NUCL 1.1

Aandeel van de omzet uit de productie en verkoop van
kernenergie, nucleaire onderdelen of diensten of uraniumwinning

≥33%

Pornografie- en entertainmentdiensten voor volwassenen
PORN1.2

Een deel van de omzet komt uitsluitend uit pornografische
diensten en diensten voor volwassenenentertainment.

≥5%

Pornografie, diensten voor entertainment voor
volwassenen of gemakkelijkere toegang

Pornografie
PORN1.1

September 2022

Aandeel van de omzet uit pornografische en adult
entertainmentdiensten, of uit het vergemakkelijken van de
toegang tot dit soort producten en diensten- Pornografie en adult
entertainment diensten: eigendom of beheer van sekswinkels,
slat dancing clubs; productie van pornografische video's of
software; exploitatie van pornografische websites en bedrijven die
entertainment voor volwassenen op de kabel aanbieden, Digitale
en satelliettelevisie.- Faciliteer toegang : Touroperators,
luchtvaartmaatschappijen en hotels maken duidelijk dat toegang
tot prostitutie deel uitmaakt van een reisarrangement of maken
indirecte verwijzingen naar sekstoerismepraktijken.
Telecommunicatiebedrijven en internetproviders die bevoorrechte
diensten aanbieden aan aanbieders van seksuele/pornografische
diensten of hun klanten.

≥5%

Productie of distributie van tabak

TOB1.1

Aandeel van de omzet uit de productie of distributie van tabak:Tabaksproductie: eigendom van tabaksplantages en
vervaardiging van tabaksproducten, met inbegrip van inkomsten
uit de verkoop van eigen producten.- Tabaksdistributie: groot- en
kleinhandel in tabaksproducten die door andere ondernemingen
zijn vervaardigd.

≥5%

Tabaksproductie
Tabak

TOB 1.2

Aandeel van de omzet uit de tabaksproductie alleen

>0%

Steun aan de tabaksindustrie

TOB1.3

Aandeel van de omzet uit de levering van producten of
ondersteunende diensten aan de tabaksindustrie Ondernemingen die producten of diensten leveren die de
tabaksindustrie ondersteunen maar geen tabak bevatten (bv.
tabakssorteermachines, filters, pijpen, sigarettenpapier en
verpakkingen van tabaksproducten).

≥5%

Steenkoolwinning
FOSF2.1
Houtskool

Aandeel van de omzet uit steenkoolwinningsactiviteiten - Alle
soorten steenkool, met inbegrip van thermische en metallurgische
steenkool

>0%

Kolengestookte elektriciteitsopwekking*
FOSF2.4

Aandeel van de omzet uit kolengestookte
elektriciteitsopwekking

>0%

Teerzanden en olieschaliewinning of diensten

Onconventionele olie en gas

September 2022

FOSF3.1

Aandeel van de inkomsten uit teerzanden of
olieschalieprojecten of -diensten - Teerzanden: Winning, plus
bepaalde upstream- en intermediaire diensten ter ondersteuning
van de productie van teerzanden (teerzanden). In het upstreamgedeelte nemen we de exploratie en winning van bitumen en
olieschalie op, evenals oliediensten. In het middelste deel nemen
we bepaalde participaties op in de exploitatie van speciale
ondersteunende infrastructuur zoals upgraders, pijpleidingen en
andere infrastructuur voor het transport van synthetische ruwe olie
uit teerzandactiviteiten.

>0%

Inkomsten van de fossiele brandstofindustrie
Conventionele olie en gas

FOSF1.2

Controverses

Cra

Aandeel van de omzet uit fossiele brandstoffenindustrieën Fossiele brandstofindustrieën: steenkool, olie, aardgas (inclusief
aardgasvloeistoffen) en turf.
Algemene prestaties van de controverserisicobeoordeling

* * Bovenop de dekkingslijst van Moody's wordt een aanvullende uitsluiting geïmplementeerd op het lidmaatschap
van ICB Sectorcode 601010, Oil, Gas and Coal

September 2022

>0%*

Verscheidene

