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De Vlaamse overheid stimuleert fusies 

Vlaamse ’fusiebonus’ voor Tongeren en Borgloon 
Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 zet in op vrijwillige fusies. De Vlaamse Regering voorziet dan ook 
in ondersteuning van steden en gemeenten die kiezen voor schaalvergroting. Inhoudelijke 
ondersteuning in het proces van fusie, maar ook financiële ondersteuning. Tongeren en Borgloon 
kunnen daar hun graantje van meepikken. 

In de beleidsnota ‘Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid’ van Minister Bart Somers worden de lokale 
besturen de belangrijkste partners genoemd van de Vlaamse overheid voor het creëren van welvaart, 
welzijn en vertrouwen bij de Vlaamse burger.  

Vanuit die visie wil de Vlaamse regering de bestuurskracht van lokale besturen versterken, onder andere 
door samenwerking en fusies tussen gemeentebesturen te stimuleren en te ondersteunen.  

HET VLAAMSE STIMULERINGSBELEID 

Concreet voorziet de Vlaamse overheid een schuldovername (met een max van €50 miljoen) bij fusie, 
gedifferentieerd op basis van de grootte van de nieuwe fusiegemeente. De bonus bedraagt: 

� Indien > 20.000 inwoners: 200 euro/inwoner; 

� Indien > 25.000 inwoners: 300 euro/inwoner; 

� Indien > 30.000 inwoners: 400 euro/inwoner; 

� indien > 35.000 inwoners: 500 euro/inwoner. 

Daarnaast geldt als overgangsmaatregel een tijdelijke verhoging van het aantal uitvoerende politieke 
mandaten de eerste twee legislaturen na fusie en is er de garantie dat een nieuwe fusiegemeente nooit 
minder uit het gemeente- en investeringsfonds krijgt dan de som van de afzonderlijke besturen 
voordien. 

HOE ZIT DAT NU VOOR TONGEREN EN BORGLOON? 

Voor Tongeren en Borgloon komt er op basis van het nieuwe inwonersaantal van 42.341 inwoners een 
schuldovername van €21.170.500. Die tussenkomst is eenmalig. De gemeente kan deze middelen vrij 
besteden. 

Omdat Tongeren een regionale stad is, zal er bij fusie ook een jaarlijkse structurele verhoging zijn uit het 
Gemeentefonds van ongeveer 777.000 euro per jaar. 

De nieuwe fusiegemeente Tongeren-Borgloon zal tijdelijk ook meer schepenen kunnen tellen dan 
andere gemeenten met eenzelfde inwonersaantal: in de bestuursperiode 2025-2030 gaat het over 2 
schepenen extra, in de daaropvolgende bestuursperiode 2030-2035 nog 1 schepen extra. Die verhoging 
is bedoeld om extra aandacht te kunnen geven aan bestuurlijke uitdagingen die voortkomen uit de 
samenvoeging. 

Lees hier meer over de Vlaamse regelgeving rond fusie en het Vlaamse stimuleringsbeleid. 


