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Oproep voor bijdragen in 2022
Het Tijdschrift voor Compliance, uitgegeven door Uitgeverij
Den Hollander, is een gespecialiseerd tijdschrift dat zich richt op
diverse praktische aspecten van compliance en deze vanuit een
multidisciplinaire benadering benadert. Het tijdschrift publiceert zes
edities per jaar, online verkrijgbaar per abonnement of als los artikel.
Alle artikelen die het tijdschrift publiceert zijn praktisch, kort (3.500 5.000 woorden) en hebben als doel kennis en praktische inzichten
in compliance-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 2022 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:
Thema

Uiterste datum voor het
indienen van voorstellen

1.

Privacy, Cyber Security and Compliance

15 januari 2022

2.

Culture, Ethics and Compliance

23 maart 2022

3.

Virtual Assets

19 mei 2022

4.

ESG & Compliance

14 juli 2022

5.

Tax & Fiscal Integrity

15 september 2022

6.

Corporate leadership and compliance

17 november 2022

7.

European enforcement and supervision

15 december 2022

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
(redactie@tijdschriftvoorcompliance.nl)
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.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van onze redactie, Frank Segers via:
frank.segers@db.com.

https://denhollander.info/Compliance

