
 

Uittreksel uit de notulen van de BURGEMEESTER 

 

Besluit tot het sluiten van Egymaro, Otegemstraat 183, 8550 Zwevegem, voor de duur van 6 

maanden. 

Opgemaakt op 18 oktober 2021. 

 

 

Bevoegdheid 

- Artikelen 159, 162 en 190 van de grondwet. 

- Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur. 

- Artikel 134quinquies van de nieuwe gemeentewet. 

Juridische grond 

Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 134 quinquies. 

Verwijzingsdocumenten 

- Bestuurlijk verslag de dato 30 september 2021, opgemaakt door Andy Wydoodt, hoofdinspecteur 

politiezone Mira. 

- Schrijven de dato 7 oktober 2021, zowel per aangetekend schrijven als gewone post verstuurd, ter 

uitnodiging van de heer Walaa Elsayed op 18 oktober 2021 in het kader van de hoorplicht. 

- Verslag van de burgemeester de dato 18 oktober 2021, met vaststelling van niet-verschijnen van de heer 

Elsayed.  

Motivering 

Gelet op overleg met hoofdinspecteur Wydoodt d.d. 28 september 2021, waarbij ernstige bezorgdheden 

werden geuit over het herhaaldelijk plaatsvinden van feiten van mensenhandel en/of mensensmokkel, en deze 

feiten werden gekaderd in een recente historiek van recidive; 

Gelet op de feiten zoals opgelijst in het bestuurlijk verslag de dato 30 september 2021; 

Gelet op de toelating van de arbeidsauditeur om de nodige politiemaatregel te nemen; 

Gelet op het feit dat de zaak Egymaro, na opheffing van het meest recente gerechtelijk beslag, op 7 oktober 

2021 opnieuw kon geopend worden; 

Overwegende de onophoudelijke recidive, en de vaststelling dat herhaaldelijke gerechtelijke beslagen en een 

opgelopen veroordeling, tot op heden niet volstonden om mijnheer Walaa Elsayed te laten ophouden met het 

stellen van strafbare feiten; 

Overwegende dat op basis van bovenstaande de kans op acuut verderzetten van voormelde illegale activiteiten 

door de mijnheer Walaa Elsayed zeer groot is; 

Gelet op het feit dat de zaakvoerder opgeroepen werd tot gesprek middels zowel aangetekend als gewoon 

schrijven; 

Gelet op het feit dat 11 dagen na verzenden van beide brieven geen enkele respons volgde, en mijnheer Walaa 

Elsayed niet opdaagde op de hoorzitting van 18 oktober 2021; 



Overwegende dat er dus ernstige en betrouwbare aanwijzingen zijn dat er opnieuw feiten van mensenhandel 

en/of mensensmokkel zullen plaatsvinden; 

BESLUIT 

Artikel 1 

De burgemeester beslist Egymaro, Otegemstraat 183, 8550 Zwevegem, te sluiten voor de duur van 6 

maanden, en dit vanaf 18 oktober 2021 tot en met 17 april 2022. 

Artikel 2 

Ingeval de sluiting niet wordt nageleefd zal overgegaan worden tot verzegeling.  

Artikel 3 

Aan volgende partijen wordt een eensluidend afschrift bezorgd van deze beslissing: 

- De heer Walaa Elsayed, zaakvoerder van Egymaro. 

- De heer Andy Wydoodt, hoofdinspecteur politiezone Mira. 

 

Voor eensluidend afschrift, 

Zwevegem, 18 oktober 2021  

 

Marc Doutreluingne 

burgemeester 


