
BELEID INZAKE BEDRIJFSRISICOBEHEER 

Risico beïnvloedt elk aspect van Capricorns activiteiten.  Inzicht in de risico's die wij lopen en een adequaat beheer ervan 
zal ons beter in staat stellen betere beslissingen te nemen, onze doelstellingen te verwezenlijken en de bedrijfsprestaties 
te verbeteren.  Bovendien heeft elk van onze belanghebbenden in ons bedrijf geïnvesteerd en accepteert daarmee dat 
wij, om succesvol te zijn, risico's lopen.  In ruil daarvoor verwachten zij dat wij de risico's tot een aanvaardbaar niveau 
beheren en beperken en daarover rapporteren aan de Raad van Bestuur in de vorm van een risicobereidheidsverklaring. 

De belangrijkste doelstellingen voor onze investeringen in risicobeheer zijn: 

• De prestaties van ons bedrijf optimaliseren;

• Bevorderen van het vertrouwen van onze belanghebbenden in de doeltreffendheid van onze
risicobeheerprocessen en ons vermogen om plannen voor de toekomst te maken om onze strategische
doelstellingen te verwezenlijken; en

• Ervoor zorgen dat ingehouden risico's binnen de risicobereidheid van de organisatie blijven.

Om de verwezenlijking van deze doelstellingen te ondersteunen, zullen wij ernaar streven om: 

• Ervoor zorgen dat onze strategie voor risicobeheer afgestemd is op en de uitvoering van onze bedrijfsstrategie
ondersteunt;

• Risico's identificeren en toetsen aan onze bedrijfsdoelstellingen en begrijpen hoe die risico's de prestaties
beïnvloeden en hoe ze doeltreffend kunnen worden beperkt;

• Het risicobewustzijn over de grenzen heen zodanig inbedden dat elke zakelijke beslissing die wij nemen op
risico's is gebaseerd;

• Maak risicoanalyse een expliciet onderdeel van de belangrijkste bedrijfsprocessen & zekerheid;

• Tijdig en accuraat informatie over risico's doorgeven ter ondersteuning van de besluitvorming door het
management op alle niveaus;

• Onze werknemers de middelen, opleiding en instrumenten verschaffen die zij nodig hebben om de risico's te
aanvaarden en doeltreffend te beheren; en

• Onze houding en risicobenadering op transparante wijze communiceren met onze belanghebbenden.

Wij zullen bovenstaande onderdelen op geïntegreerde wijze realiseren via een Groepsbreed kader voor risicobeheer dat 
erop gericht is waarde te creëren, te beschermen en te realiseren voor ons bedrijf en zijn stakeholders. 

De verantwoordelijkheid voor dit beleid berust bij de algemeen directeur en de raad van bestuur.  De 

verantwoordelijkheid voor de naleving van het beleid en de normen inzake Corporate Risk Management van Capricorn 

ligt bij haar functionarissen, directeuren, managers en medewerkers. 


