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Omschrijving geschil 
Partijen verschillen van mening over de interpretatie van artikel 60 cao.De werknemer  is 
van mening dat hij recht heeft op vergoeding in tijd, danwel in uurloon, van de door hem 
gevolgde herhalingslessen EHBO. Hij baseert zich daarbij op artikel 60 cao welke bepaalt 
dat de werkgever de werknemer die op 1 januari 2003 in het bezit is van een EHBO- of 
BHV-diploma in de gelegenheid moet stellen het diploma in stand te houden, waarbij 
artikel 56 lid 3 van toepassing is verklaard.  
 
De werkgever is van mening dat artikel 60 cao spreekt van het in stand houden van een 
EHBO óf BHV-diploma. Daarnaast is de werkgever van mening dat artikel 56 lid 3 cao 
spreekt van een ‘verplichte opleiding’. Het in stand houden van het EHBO-diploma is 
geen verplichting, terwijl het BHV-diploma dat wel is. De werkgever is derhalve van 
mening dat de herhalingslessen EHBO niet voor vergoeding in aanmerking komen. 
 
Uitspraak (20 september 2005) 
Artikel 60 cao bepaalt dat werknemers die op 1 januari 2003 in het bezit ziijn van een 
EHBO- of BHV-diploma in de gelegenheid zullen worden gesteld hun diploma in stand te 
houden. Artikel 56 lid 3 en 58 lid 2 en 3 zijn van toepassing.  
 
Alhoewel wordt gesproken over het in stand houden van een EHBO- of BHV-diploma, is 
de commissie van mening dat het ene diploma het andere niet uitsluit. De werkgever zal 
om die reden werknemers in de gelegenheid dienen te stellen beide diploma’s in stand te 
houden.  
 
Artikel 56 lid 3 bepaalt: ‘het volgen van verplichte opleidingen is gelijk aan arbeid’.  
De term ‘verplichte opleiding’ verwijst naar het bepaalde in het eerste en tweede lid van 
artikel 56 CAO en is niet van toepassing op het gestelde in artikel 60 met betrekking tot 
de tijd die de werknemer nodig heeft voor het in stand houden van het diploma die gelijk 
wordt gesteld met arbeid. 
 
De Sociale Commissie is met de werknemer van oordeel dat de werkgever de 
herhalingslessen EHBO als werktijd dient te beschouwen. De werkgever dient de 
herhalingslessen dan ook in tijd dan wel in uurloon aan hem te vergoeden. 

 


