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Compliance is een veelomvattend onderwerp. Voor ongeveer alle terreinen en facetten van ons zakelijke en persoonlijke
leven gelden wetten en regels. Voor vele van deze wetten en regels geldt dat overtreding problematisch is of als een (dood-
)zonde kwalificeert. Non-compliance kan voorts ook (grote) gevolgen hebben voor de reputatie van een onderneming. Het
grote belang voor ondernemingen van intern toezicht op de naleving van wet- en regelgeving is daarmee gegeven.
Compliance heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een belangrijk vakgebied en speelt op zakelijk vlak bijna altijd en bijna
overal. Dit toenemende belang van compliance voor de praktijk is voor de redactie aanleiding geweest voor het uitbrengen
van een themanummer van Bedrijfsjuridische Berichten over dit onderwerp. De redactie wil daarmee extra aandacht geven
aan de ontwikkelingen op het terrein van compliance. Vanzelfsprekend kunnen in deze special niet alle aspecten van
compliance worden belicht, laat staan dat alle rechtsgebieden waar compliance een belangrijke rol vervult besproken
kunnen worden. Niettemin hopen wij dat deze special voor iedere bedrijfsjurist, advocaat of andere lezer van dit blad een of
meer interessante bijdragen bevat. De focus van de bijdragen in deze special varieert van de financiële sector, WWFT, data
protection/GDPR, omkoping/anti-bribery & corruption (ABC) en corporate governance tot de opzet en inhoud van
compliance programma’s en compliance bij onderzoek door de toezichthouder. Wij wensen u veel leesplezier.
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