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- TRAXIO - 

Stand-by en uitrukvergoedingen van het garagebedrijf en de 
metaalhandel op 1 februari 2021 

 
De stand-by en uitrukvergoedingen van het garagebedrijf (PC 112) en metaalhandel (PSC 149.04) moeten 
geïndexeerd worden met  0,77% op 1 februari 2021.  

 
Ter herinnering: de stand-byregeling bestaat erin dat een arbeider beschikbaar is om een eventuele aanvraag tot 
tussenkomst te beantwoorden, zonder daarom fysiek aanwezig te zijn op de werkplaats.  Dit systeem kan enkel toegepast 
worden op vrijwillige basis van de arbeider. Deze specifieke regeling geeft recht op verschillende vergoedingen, zowel voor 
de wachttijden als voor tussenkomsten die uitgevoerd worden tengevolge van een oproep.  
 

 
Stand-by en uitrukvergoedingen geïndexeerd op 1 februari 2021 voor het garagebedrijf 

  
Stand-byvergoeding Euro/uur 

Overdag, van 6 tot 22 u, van maandag tot vrijdag 1,85 
‘s Nachts, van 22 tot 6 u van maandag 22 tot zaterdag 6 u 2,49 
Overdag, van 6 tot 22 u, op zaterdagen, zondagen en feestdagen 2,49 
‘s Nachts, van 22 tot 6 u, van zaterdag 22 tot maandag 6 u, evenals op feestdagen 3,11 
  

Uitrukvergoeding Euro/kalenderdag 
Voor een oproep per dag*              31,16 
In totaal, voor twee oproepen per dag* 49,83 
In totaal, voor drie oproepen per dag* 62,29 
Per bijkomende oproep per dag* + 6,23 
 
In 2018 werden de bovenstaande vergoedingen bevroren voor het garagebedrijf.  
 

 
Stand-by en uitrukvergoedingen geïndexeerd op 1 februari 2021 voor metaalhandel  

 
Stand-byvergoeding Euro/uur 

Overdag, van 6 tot 22 u, van maandag tot vrijdag 1,88 
‘s Nachts, van 22 tot 6 u van maandag 22 tot zaterdag 6 u 2,53 
Overdag, van 6 tot 22 u, op zaterdagen, zondagen en feestdagen 2,53 
‘s Nachts, van 22 tot 6 u, van zaterdag 22 tot maandag 6 u, evenals op feestdagen 3,17 
  

Uitrukvergoeding Euro/kalenderdag 
Voor een oproep per dag*              31,72 
In totaal, voor twee oproepen per dag* 50,75 
In totaal, voor drie oproepen per dag* 63,42 
Per bijkomende oproep per dag* + 6,35 
 
* Voor de uitrukvergoedingen, verstaat men onder “dag”,  de periode van 24 uur beginnend om 6 uur ’s ochtends en 
gaande tot 6 uur ’s ochtends van de volgende dag. 
Opgelet! 
Vergeet niet dat het sinds 1 juli 2009 mogelijk is om van deze bedragen af te wijken door middel van een collectieve 
arbeidsovereenkomst op niveau van de onderneming. 
 
 


