TER INFORMATIE
ARTIKEL 7: 674 B.W. (ARTIKEL 7.2 CAO)
1.

De arbeidsovereenkomst eindigt door de dood van de werknemer.

2.

Niettemin is de werkgever verplicht aan de nagelaten betrekkingen van de werknemer
over de periode vanaf de dag na overlijden tot en met één maand na de dag van
het overlijden, een uitkering te verlenen ten bedrage van het loon dat de werknemer
laatstelijk rechtens toekwam.

3.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder nagelaten betrekkingen verstaan de
langstlevende der echtgenoten dan wel geregistreerde partners van wie de werknemer
niet duurzaam gescheiden leefde dan wel degene met wie de werknemer ongehuwd
samenleefde, bij ontstentenis van deze de minderjarige kinderen tot wie de overledene
in familierechtelijke betrekking stond en bij ontstentenis van dezen degene met wie de
werknemer in gezinsverband leefde en in wiens kosten van bestaan hij grotendeels
voorzag. Van ongehuwd samenleven als bedoeld in de eerste zin is sprake indien twee
ongehuwde personen een gezamenlijke huishouding voeren, met uitzondering van
bloedverwanten in de eerste graad. Van een gezamenlijke huishouding als bedoeld in
de tweede zin is sprake indien de betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde
woning en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van
een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel op andere wijze in elkaars
verzorging voorzien.

4.

De overlijdensuitkering, bedoeld in lid 2, kan worden verminderd met het bedrag
van de uitkering dat aan de nagelaten betrekkingen ter zake van het overlijden van
de werknemer toekomt krachtens een wettelijk voorgeschreven ziekte- of arbeidsongeschiktheidsverzekering en krachtens de Toeslagenwet.

5.

Lid 2 geldt niet indien de werknemer onmiddellijk voorafgaande aan het overlijden
door toepassing van artikel 629 lid 3, geen aanspraak had op loon als bedoeld
in artikel 629 lid 1 of indien ten gevolge van het toedoen van de werknemer geen
aanspraak bestaat op een uitkering krachtens een wettelijk voorgeschreven ziekte- of
arbeidsongeschiktheidsverzekering.

6.

Van dit artikel kan niet ten nadele van de nagelaten betrekkingen worden afgeweken.
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