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De Compliance, Ethics and Sustainability Journal (Compliance 
journal, CES), uitgegeven door uitgeverij Den Hollander, is een 
gespecialiseerd tijdschrift dat zich richt op diverse aspecten van compliance en integriteit. Het 
tijdschrift publiceert zes edities per jaar, online verkrijgbaar per abonnement of als los artikel. 
Artikelen die het tijdschrift publiceert zijn kort (3.500 - 5.000 woorden) en hebben als doel 
om vanuit een multidisciplinaire benadering kennis en praktische inzichten in compliance en 
integriteit gerelateerde onderwerpen te delen.

Het tijdschrift wordt gelezen door een breed scala van professionals die geïnteresseerd zijn in compliance, 
waaronder regelgevers en beleidsmakers, financiële instellingen en bedrijfsinterne professionals, adviseurs, 
advocaten, rechtshandhavings- en opsporingsinstanties en academici.

Het tijdschrift is verheugd nu alle geïnteresseerde auteurs uit te nodigen hun voorgestelde artikelen in te 
dienen om in 2023 in het tijdschrift te worden gepubliceerd. In dat jaar zal het tijdschrift zich richten op           
de volgende onderwerpen en zal het artikelen in overweging nemen die binnen de volgende termijnen zijn 
ingediend:

Contribute 
to this journal

Thema Uiterste datum voor het 
indienen van voorstellen 

1. European enforcement and supervision 
Enforcement of EU law is a core priority of the European Commission and it 
has deepened and developed its work on enforcement and will increase its close 
cooperation with individual Member States.

9 februari 2023

2. AML, corruption and fraud
The EU’s AML rules have been strengthened since 2021 – including a unified 
regulatory framework and an EU AML/CFT supervisory authority to be established 
in 2023. In addition, as of 2023, the current legislative framework on anti- 
corruption will be updated.

16 maart 2023

3. Compliance training and measurement of compliance and integrity 
In order to navigate the increasingly complex regulatory landscape of legislation 
and regulations, companies are expected to enact more sophisticated internal 
compliance and ethics programs aimed at managing regulatory risks and fostering 
a strong compliance culture within companies.

18 mei 2023
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van onze redactie, Frank Segers via: 
editors@compliance-ethics-and-sustainability.com. 

4. Whistleblowing and reporting 
The 2019 EU Whistleblower Directive introduced an EU-wide minimum protection 
standard across all sectors and with implementing legislation still pending in most 
Member States, companies in the EU will face a busy 2023 in terms of updating their 
whistleblowing protection and reporting.

20 juli 2023

5. Export controls and sanctions 
Export controls and sanctions regulations are becoming increasingly complex and 
the European Commission plans to strengthen its strategic export controls and will 
update its sanctions framework to include corruption as of 2023.

21 september 2023

6. Corporate social responsibility and human rights
New EU due diligence regimes on CSR, human rights and environmental impacts are 
to take effect in 2023/2024, including increased sustainability reporting under the 
Corporate Sustainability Reporting Directive and full supply chain accountability 
under the proposed Corporate Sustainability Due Diligence Directive.

16 november 2023

Richtlijnen voor indiening 

• Voorstellen voor het schrijven van een artikel over een van de bovenstaande onderwerpen kunnen worden 
ingediend bij de redactie via e-mail (editors@compliance-ethics-and-sustainability.com) vóór de hierboven 
aangegeven uiterste datum. Inzendingen en artikelen kunnen in het Nederlands of in het Engels worden 
geschreven. 

• Het voorstel moet een korte samenvatting bevatten waarin de essentie van het artikel wordt beschreven, of  
een ontwerp van het artikel (als het klaar is), alsmede een korte bio en de contactgegevens van alle auteurs.   

• Ons redactieteam streeft ernaar om binnen 10 werkdagen op elk voorstel terug te komen. Indien van 
toepassing zal het redactieteam de auteur verdere informatie verstrekken met betrekking tot de deadlines 
voor indiening en publicatie van het artikel. 

• Het tijdschrift verbindt zich er niet toe een artikel te publiceren, zelfs niet wanneer het voorstel door 
de redactie is aanvaard. Elk definitief artikel wordt beoordeeld door de kernredactie, die als enige over 
publicatie beslist.
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