
ɦœʏsɦɑʊdələk ɾeiχləmɛnt dɛɹ 

stydivəɾeinəχɪŋ tʋɪst lɛidə 

(kɔnfɔɹm ɑɹtikɔɫ tʋɪntəχ vɑn də statytə) 

ɑɹtikɔɫ ein. ɦət lɪtmaːtsχap 

1.  

1. leidə di zɪχ ɪn ɦət bəstyːɹ ɔf ɔp ɑndəɾə ʋɛizə bœʏtəχəʋoʊn vɔːɹ də vəɾeinəχɪŋ 

ɦɛbə ɪnχəspɑnə, ɛn zoʊ ɦʏn stɛmpɔɫ ɔp də vəɾeinəχɪŋ ɦɛbə χədɾʏkt, kʏnə 

vɔːɹχədɾaːχə ʋɔɹdə dɔːɹ ən χəʋoʊn lɪt aːn ɦət bəstyːɹ ɛn də ɾaːt vɑn ɑtvis, via 

iːmeːɫ ɔf pəɹsoʊnləkə kɔmynikaːti, ɔm də titɔɫ eːɾəlɪt vɔːɹ ɦət leivə tə kɾɛiχə. 

vəɹvɔɫχəns zʏlə ɦət bəstyːɹ ɛn də ɾaːt vɑn ɑtvis daːɾoʊvəɹ ɔːɹdeilə ɛn zɑl ɦiːɹ 

tɛidəs də eːɹstvɔɫχəndə ɑɫχəmeinə leidəvəɹχaːdəɾɪŋ dɔːɹ də aːnʋeizəχə oʊvəɹ 

bəsloʊtə ʋɔɹdə. 

2. ən eːɾəlɪt ɪs vɔːɹ ɔnbəpaːɫdə tɛit ʋɛɫkɔm ɔp vəɹχaːdəɾɪŋ ɛn kɑn də vəɾeinəχɪŋ, 

kaːzu kʋoʊ ɦaːɹ bəstyːɹ ɛn kɔmɪsis, tə ɑlə tɛidə χəvɾaːχt ɛn ɔnχəvɾaːχt ɑtvizeːɾə. 

3. də jaːɹləksə leidəbɛidɾaːχə zɑɫ tʋɪntəχ øːɾoʊ bədɾaːχə. də minimaːlə bɛidɾaːχə 

dɔːɹ vɾində zɑɫ tin øːɾoʊ bədɾaːχə. eːɾəleidə ɦuvə χein kɔntɾibytsi tə bətaːlə.. 

4. idəɹ lɪt ɛn idəɾə vɾint vɑn tʋɪst ɦeift ɾɛχt ɔp ɦət ɔntvɑŋə vɑn ɦət leidəblɑt. ɛɫlk 

lɪt ɛn ɛɫkə vɾint zɑl də sχɾɪftələkə køʏzə kɾɛiχə ɔf ɦɛi/zɛi dɪt blɑt pɛɹ pɔst ɔf 

diχitaːɫ ʋɪlt ɔntvɑŋə. ʋɑneːɹ χein ɾeiɑksi vɔɫχt ɔp də sχɾɪftələkə køʏzə zɑl ɦət 

leidəblɑt diχitaːɫ ʋɔɹdə ɔpχəstyːɹt naːɹ də dɛsbətɾɛfəndə pəɹsoʊn. deizə køʏzə 

kɑn tə ɑlə tɛidə χəʋɛizəχt ʋɔɹdə, dɔːɹ kɔntɑkt ɔp tə neimə mɛt də sɛkɾətaːɾɪs vɑn 

də vəɾeinəχɪŋ. 

ɑɹtikɔl tʋei. ɑɫχəmeinə leidəvəɹχaːdəɾɪŋ (aːʔɛɫvei) 

  

1. ɦət bəstyːɹ dɛɹ vəɾeinəχɪŋ maːkt də ɑχɛnda ɛn də vɔːɹzɪtəɹ vɑn ɦət bεstyːɹ zɪt də 

vəɹχaːdəɾɪŋ vɔːɹ. ɪn χəvɑɫ vɑn zɛin bəlɛt ɔf ɔntstɛntənɪs neimt də sɛkɾətaːɾɪs zɛin 

taːk ʋaːɹ. 

2. də aːʔɛɫvei staːt ɦət vɾɛi də ɑχɛnda tə ɑmɛndeːɾə. 

3. vɑn ɦət tɛɹ aːʔɛɫvei vəɹɦɑndəldə ʋɔɹdə dɔːɹ də sɛkɾətaːɾɪs ɔf dɔːɹ ən dɔːɹ də 

vɔːɹzɪtəɹ aːnχəʋeizə lɪt dɛɹ vəɾeinəχɪŋ noʊtylə ɔpχəmaːkt di də eːɹstvɔɫχəndə 

aːʔɛɫvei tɛɹ ɦaːɾə χutkøːɾɪŋ ʋɔɹdə vɔːɹχəlɛχt. 

4. vɑn də ɪn də aːʔɛɫvei χənoʊmə bəsløʏtə ʋɔɹt, naːst ɪn də noʊtylə, ɑktə χəmaːkt 

ɪn ən oʊpəbaːɹ bəsløʏtəbuk. 

ɑɹtikɔɫ dɾi. vəɹkizɪŋə 

  

1. ɔp ən aːʔɛɫvei, di ɾɔnt ɦət bəχɪn vɑn ɦət niwə vəɾeinəχɪŋsjaːɹ plaːtsvɪnt, ʋɔɹt 

dɔːɹ də leidə vɑn də vəɹχaːdəɾɪŋ ən niu bəstyːɹ χəkoʊzə ɛn aːnχəstɛɫt. 

2. ɑɫs əɹ ein maːnt vɔːɹ ɦət ɛində vɑn ɦət vəɾeinəχɪŋsjaːɹ nɔχ χein 

kɑndidaːtsbəstyːɹ ɪs, ɪs ɦət moʊχələk də aːʔɛɫvei ʋaːɾɔp ɦət niwə bəstyːɹ 



vəɹkoʊzə ʋɔɹt, mɪndəɹ dɑn ein maːnt vɔːɹ ɦət ɛində vɑn ɦət vəɾeinəχɪŋsjaːɹ tə 

ɦɑʊdə ɔf zɛɫfs naː ɦət bəχɪn vɑn ɦət niwə vəɾeinəχɪŋsjaːɹ. 

3. bɛi χəbɾɛk aːn ən χesχɪkt niu bəstyːɹ, blɛift ɦət ɑʊdə bəstyːɹ aːn, zoʊdɑt də 

vəɾeinəχɪŋ bəstyːɹt kɑn blɛivə. 

ɑɹtikɔɫ viːɹ. bəstyːɹ 

  

1. ɦət bəstyːɹ bəstaːt tɛn mɪnstə œʏt ən vɔːɹzɪtəɹ, sɛkɾətaːɾɪs ɛn ən pɛnɪŋmeistəɹ. 

2. ɦət bəstyːɹ kɔntɾoʊleːɹt ɦət fʏŋkʃoʊneːɾə dɛɹ kɔmɪsis vɑn də vəɾeinəχɪŋ. 

daːɹnaːst bəχəlɛit ɦət də kɔmɪsis bɛi ɦʏn ɑktivitɛitə. ɪn ɛɫkə kɔmɪsi neimt 

minimaːɫ ein lɪt vɑn ɦət bəstyːɹ plaːts. 

3. də vɔːɹzɪtəɹ ɪs tə ɑlə tɛidə ɑɫs stydɛnt ɪnχəsχɾeivə bɛi ɦətzɛi de bɛtʃələɹʔɔplɛidɪŋ 

taːɫʋeitəsχɑp, ɦətzɛi ein vɑn də mɑːstəɹs vəɹbɔndə aːn də ɔplɛidɪŋ lɪŋgʷɪstɪks. 

4. də vɔːɹzɪtəɹ lɛit ɑlə bəstyːɹsvəɹχaːdəɾɪŋə. bɛi zɛin ɑfʋeizəχɦɛit ɔf ɔntstɛntənɪs 

zɑɫ ein dɛɹ ɑndəɾə bəstyːɹsleidə ɑɫs vɔːɹzɪtəɹ ɔptɾeidə. 

5. də sɛkɾətaːɾɪs ɪs vəɾɑntʋɔːɹdələk vɔːɹ ɑlə kɔɾəspɔndɛntsi vɑn də vəɾeinəχɪŋ. 

6. də sɛkɾətaːɾɪs ɪs vəɾantʋɔːɹdələk vɔːɹ ɦət ɑɹχiveːɾə vɑn ɑlə ɔp də vəɾeinəχɪŋ ɛn 

ɦaːɹ kɔmɪsi bətɾɛkɪŋ ɦɛbə stʏkə. 

7. də pɛnɪŋmeistəɹ ɦeift tə ɑlə tɛidə bəsχɪkɪŋ oʊvəɹ də χɛldə vɑn də vəɾeinəχɪŋ. 

8. də pɛnɪŋmeistəɹ lɛχt oʊvəɾeinkɔmstəχ də statytə vəɾɑntʋɔːɾdɪŋ ɑf ɛn ɪs 

vəɾɑntʋɔːɾdələk vɔːɹ ɦət ɔpstɛlə vɑn ən bəχɾoʊtɪŋ. 

ɑɹtikɔɫ vɛif. kɔmɪsis 

  

1. ɦət bəstyːɹ ɛn də aːʔɛɫvei kʏnə kɔmɪsis ɪnstɛlə mɛt ɦət oʊχ ɔp də bəɦɑɹtəχɪŋ 

vɑn də bəlɑŋə vɑn də vəɾeinəχɪŋ. 

2. də aːʔɛɫvei ɾeiχɔɫt vɔːɾzoʊvɛɹ dɑt ɪn də statytə ɛn dɪt ɾeiχləmɛnt nit ɪs vɔːɹzin də 

bəvuχtɦeidə ɛn də saːməstɛlɪŋ vɑn də kɔmɪsis ɑɫs bəduɫt ɪn lɪt ein vɑn dɪt 

ɑɹtikɔɫ ɛn lɛχt ɦət mɑndaːt vɑst. 

3. də vəɾeinəχɪŋ stɛɫt idəɹ jaːɹ ən aːntɑɫ kɔmɪsis aːn, tə ʋeitə:  

1. œʏtəɹlək dɛɹtəχ daːχə vɔːɹ də jaːɹvəɹχaːdəɾɪŋ də kɑskɔmɪsi, 

vəɾantʋɔːɹdələk vɔːɹ kɔntɾɔːlə vɑn də ɾeikənɪŋ ɛn di vɑn də finɑnʃeilə 

vəɾɑntʋɔːɹdɪŋ vɑn ɦət bəstyːɹ. deizə kɔmɪsi bəstaːt tɛn mɪnstə œʏt tʋei 

leidə di χein deːl œʏt moʊχə maːkə vɑn ɦət zɪtəndə bəstyːɹ. zɛi 

kɔntɾoʊleːɾə vɔːɹ ɛɫkə aːʔɛɫvei ɔf ɦət bʏdʒɛt vɑn ɦət bəstyːɹ ɪn ɔɹdə ɪs; 

2. də leidəblɑtkɔmɪsi 

3. də kɔnfəɾɛntsikɔmɪsi. 

4. ɔpʃoʊneːɫ ʋɔɹdə ɛɹ nɔχ ɑndəɾə kɔmɪsis aːnχəstɛɫt, bəvɔːɹbeːɫt ən 

diɛskɔmɪsi ɔf ən ɾɛiskɔmɪsi. 

4. noʊtylə ɛn ɔndəɹdeilə vɑn noʊtylə vɑn kɔmɪsivəɹχaːdəɾɪŋə dinə nit oʊpənbaːɹ 

χəmaːkt ɔf χədeːɫt tə ʋɔɹdə vɔːɹ/mɛt nit-leidə. 

ɑɹtikɔɫ zɛs. ɾaːt vɑn ɑtvis 

  

ɦət bəstyːɹ kɑn, ʋɑneːɹ ɦɛi dɪt noʊdəχ ɑχt, ɑtvis vɾaːχə aːn də ɾaːt vɑn 

ɑʊtbəstyːɹsleidə (ɛɹveiʔoʊbei). ɦiːɾɪn zɪtə leidə vɑn vɔːɹχaːndə bəstyːɾə. zə staːn 



ɪn kɔntɑkt mɛt ɛɫkaːɹ dɔːɾ ən meilɪŋlɛist, di zoʊʋɛl dɔːɹ ɦət bəstyːɹ ɑɫs də ɾaːt 

vɑn ɑtvis kɑn ʋɔɹdə aːnχəɾupə. də ɾaːt vɑn ɑtvis (ɛɹveiʔaː) ɪs ɦət ɑktivə χəzɪχt 

vɑn də ɛɹveiʔoʊbei. ɦɛi bəstaːt œʏt ɛnkələ pəɹsoʊnə di zoʊʋɛɫ lɪt ɔf vɾint vɑn 

tʋɪst ɑɫs lɪt vɑn də ɛɹveiʔoʊbei zɛin, ɛn di ɦət bəstyːɹ χəvɾaːχt ɛn ɔnχəvɾaːχt vɑn 

ɑtvis kʏnə vɔːɹzin. də taːkə vɑn de ɛɹveiʔaː zɛin ɑɫs vɔɫχt: 

  

1.  

1.  

1. vɔːɹ də ʋɪsɔɫʔaːʔɛɫvei vɾaːχt də ɛɹveiʔaː aːn de leidə vɑn ɦət 

ɑftɾeidəndə bəstyːɹ ɛɫk ɪndividyeːɫ ɔf zɛi lɪt ʋɪlə ʋɔɹdə vɑn də 

ɛɹveiʔoʊbei ɛn vuχt dəχeinə di dɑt ʋɪlə tu aːn də meilɪŋlɛist. 

2. naːdɑt ɦət vɔːɹχaːndə pʏnt ɦeift plaːtsχəvɔndə, vɾaːχt də ɛɹveiʔaː 

aːn də leidə vɑn də ɛɹveiʔoʊbei ʋi vɑn ɦɛn χəʔɪntəɾəseːɹt ɪs ɔm 

lɪt tə ʋoɹdə vɑn də niwə ɛɹveiʔaː ɛn kist œʏt də ɾeiɑksis ən niwə 

ɛɹveiʔaː. ɦət ɪs moʊχələk dɑt ɛɹveiʔaːleidə meːɹdəɾə jaːɾə 

aːnblɛivə. bɛi vɔːɹkøːɹ koʊmə də ɛɹveiʔaːleide œʏt vəɹsχɪləndə 

bəstyːɾsjaːɾe. də niwə ɛɹveiʔaː ʋɔɹt ɔp də ʋɪsɔɫʔaːʔɛɫvei aːn də 

leidə χəpɾeisənteːɹt ɛn neimt vɑnɑf dɑt moʊmɛnt də taːkə vɑn 

də ɑʊdə ɛɹveiʔaː oʊvəɹ. 

3. də ɛɹveiʔaː kɔmt œʏtɛindələk tʋei ʋeikə vɔːɹ ɛɫkə aːʔɛɫvei mɛt 

ɦət bəstyːɹ bɛiʔein ɔm də χɑŋ vɑn zaːkə bɪnə də vəɾeinəχɪŋ tə 

bəspɾeikə. ɦət bəstyːɹ neimt ɦət iniʃatif tɔt ɦət ɔɹχanizeːɾə vɑn 

deizə bɛiʔeinkɔmst. 

ɑɹtikɔɫ zeivə. aːnvʏlɪŋ ɦœʏsɦɑʊdələk ɾeiχləmɛnt 

1.  

ɦət ɦœʏsɦɑʊdələk ɾeiχləmɛnt vɑn də vəɾeinəχɪŋ ʋɔɹt dɔːɹ də ɑɫχəmeinə 

leidəvəɹχaːdəɾɪŋ aːnχəvʏɫt ɔf χeʋɛizəχt mɛt ən meːɾdəɹɦɛit vɑn tɛn mɪnstə 

tʋei/dɛɹdə vɑn də ɪn də ɑɫχemeinə leidəvəɹχaːdəɾɪŋ œʏtχebɾɑχte stɛmə.] 

  

 


