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De werkgever kan, na
overleg met de
werknemer, de door
deze gewenste wijze
van invulling van het
verlof op grond van een
zwaarwegend bedrijfsof dienstbelang wijzigen,
tot vier weken voor het
tijdstip van ingang van
het verlof.

Het verzoek kan niet
worden gewijzigd indien
een vader binnen 4
weken na de bevalling
van zijn partner verzoekt
tot opname van
maximaal 3 dagen
ouderschapsverlof
wegens de geboorte van
zijn kind.

