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zwangerschap in de periode dat het
recht op zwangerschapsverlof
bestaat, maar dat verlof nog niet is
ingegaan, worden aangemerkt als
dagen van verlof.

Als een kind tijdens het bevallingsverlof
vanwege zijn medische toestand in een
ziekenhuis is opgenomen, wordt het
bevallingsverlof verlengd met het
aantal opnamedagen, voor zover hierin
niet wordt voorzien door de verlenging
van het bevallingsverlof met het
resterende zwangerschapsverlof.

Indien tijdens het bevallingsverlof de
vrouwelijke werknemer overlijdt
heeft haar partner recht op het
resterende bevallingsverlof met behoud
van loon. Als partner worden
aangemerkt degene die: ten tijde van
het overlijden van de moeder met haar
was gehuwd of een geregistreerd
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als vakantie worden

jaar.

- Kind op hetzelfde adres dat
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periode, het aantal
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en de spreiding.

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.

