
Van: Griffie gemeente Schiedam <griffie@schiedam.nl>  
Verzonden: vrijdag 18 februari 2022 10:14 
Onderwerp: Motie Pleidooi voor expliciet strafbaarstelling psychisch geweld 
 
Aan alle gemeenteraden, 
 
Ter uitvoering van het verzoek van de gemeenteraad van Schiedam zend ik u in de bijlage de door onze 
gemeenteraad op 1 februari 2022 aangenomen motie inzake pleidooi voor expliciet strafbaarstelling 
psychisch geweld. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hatice Cimtay 
raadsmedewerker 
team Griffie 
 

 
 

Stadskantoor, Stadserf 1 
Postbus 1501, 3100 EA Schiedam 
Volg ons via Facebook, Twitter, Instagram, Youtube of LinkedIn 
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MOTIE: pleidooi voor expliciet strafbaarstelling psychisch geweld

De gemeenteraad van Schiedam, bijeen in vergadering op 1 februari 2022,

Overwegende dat:

. Van alle soorten geweld, psychisch geweld de meest onzichtbare en ongrijpbare is,

Constaterende dat:

\/

. De schade die deze vorm van geweld veroorzaakt minstens net zo traumafisch is als fysiek of sek
sueel geweld,

. Bijna 70.00ederlanders in 2020 slachtoffer waren van deze vorm van geweld,

Mede constaterende dat:
. Psychisch geweld zelf niet expliciet strafbaar is,
. Er in de samenleving weinig aandacht is voor deze vorm van geweld,
. Het gebrek aan strafbaarstelling veel doet aan de erkenning van slachtoffers,

Verzoekt het college om bij het kabinet op aan te dringen om psychisch geweld expliciet op te nemen
in het wetboek van strafrecht met daarbij de nadrukkelijke wens tot meer bewustwording en voor-
lichting voor deze specifieke vorm van geweld. Hierbij kan de jarenlange campagne die de overheid in
Engeland voert gebruikt worden als voorbeeld.

Verzoekt de griffie deze motie rond te sturen naar alle gemeenteraden ter inspiratie zodat zij eventu
eel een zelfde motie in te dienen in de gemeenteraad,

En gaat over tot de orde van de dag,

Sup v ace van Dijk

Petra Zwang - PvdA

Rene Karens

Frans Hamerslag -
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Christien Bruggeman -

Gurcu Polat - Denk


