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Start- en stagebonus:  fiscale bepalingen 

 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
Titel II,  Hoofdstuk II,  Afdeling IV,  Onderafdeling III,  B, 

1°bis :  Stage in de onderneming 
 
Ingevoegd bij de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (B.S. 30.12.2005) 

Art. 67bis.  -  De winst en baten worden vrijgesteld ten belope van 20 pct. van de bezoldigin-
gen die krachtens artikel 52, 3°, als beroepskosten worden afgetrokken en die worden betaald 
of toegekend aan de werknemers waarvoor de werkgever, die de genoemde kosten draagt, een 
stagebonus verkrijgt als bedoeld in artikel 58 van de wet van 23 december 2005 betreffende 
het generatiepact. 
 
De Koning bepaalt de toepassingsmodaliteiten van dit artikel bij een besluit vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad. 
 
 
Toepasbaarheid:  de voorziene vrijstelling geldt voor de kosten die worden gedragen vanaf 1 
januari 2006  (artikel 93 van voornoemde wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact). 
 
 

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 
tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 

afgekort als « KB/WIB 92 » 
Hoofdstuk I, Afdeling XVbis. - Stage in de onderneming 

(Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 67bis, tweede lid) 
 
Ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 december 2006 tot wijziging van het KB/WIB 92 tot uit-
voering van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, van diverse bepalingen van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de wet van 25 juni 2005 tot invoering van een 
belastingaftrek voor risicokapitaal (B.S. 18.12.2006) 

Art. 46bis.  -  Om de in artikel 67bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 be-
doelde vrijstelling te kunnen verkrijgen, moeten de belastingplichtigen de volgende documen-
ten ter beschikking van de administratie houden : 
1° het bewijs dat zij gedurende het belastbare tijdperk voor elke tewerkgestelde stagiair een 

stagebonus hebben verkregen; 
2° een nominatieve lijst van de tewerkgestelde stagiaires met, voor elke stagiair, vermelding van: 

- de volledige identiteit alsmede, in voorkomend geval, het nationaal nummer; 
- de bruto belastbare bezoldigingen die aan de stagiairs zijn betaald of toegekend, met 

inbegrip van de wettelijke sociale lasten, de werkgeversbijdragen en premies alsmede 
de andere sociale bijdragen verschuldigd krachtens contractuele verplichtingen. 

 
 
Toepasbaarheid:  de bovenstaande bepalingen zijn van toepassing op de kosten die worden 
gedragen vanaf 1 januari 2006  (artikel 26 van voornoemd KB van 11 december 2006). 


