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Hebben is schieten? 
 
De regels omtrent het in bezit mogen hebben van vuurwapens zijn per land 
verschillend. Deze regels staan natuurlijk ook wel eens ter discussie. 
Tegenstanders van vuurwapenbezit beweren dat hoe makkelijker mensen aan 
vuurwapens kunnen komen, hoe meer die gebruikt worden.  
Voorstanders van vuurwapenbezit zeggen altijd dat het niet de wapens zijn die 
doden, maar de mensen. Zij vinden dat mensen vrij moeten zijn om een 
vuurwapen aan te schaffen, omdat meer vuurwapens niet betekent dat er dan 
ook meer gebruik van wordt gemaakt. 
 
Het vuurwapenbezit en het aantal dodelijke slachtoffers door vuurwapens is in 
een aantal landen onderzocht. De onderzoeksresultaten zie je in figuur 1. 
 
figuur 1 
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Figuur 1 geeft het verband weer tussen het jaarlijks aantal sterfgevallen door 
vuurwapens S (per 100 000 inwoners) en het aantal vuurwapens V (per 1000 
inwoners). Behalve de gegevens van een aantal landen is in figuur 1 ook een 
trendlijn getekend. Voor landen op de trendlijn is er sprake van een evenredig 
verband tussen S en V. 
 
Zowel voorstanders als tegenstanders van vuurwapenbezit kunnen figuur 1 
gebruiken als steun voor hun standpunt.  

4p 6 Geef een argument dat voorstanders uit deze figuur kunnen halen en geef een 
argument dat tegenstanders uit de figuur kunnen halen. 
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Nederland heeft ongeveer 16 miljoen inwoners, de Verenigde Staten ongeveer 
295 miljoen. 

5p 7 Bereken met behulp van figuur 1 hoeveel keer zo groot het jaarlijks aantal 
sterfgevallen door vuurwapens in de Verenigde Staten is vergeleken met 
Nederland. 
 
In 2005 heeft de bevolking van Brazilië zich in een referendum uitgesproken 
tegen het beperken van de verkoop van vuurwapens. En dat terwijl er in dit land 
met 180 miljoen inwoners jaarlijks zo’n 40 000 mensen sterven door 
vuurwapengebruik. 
Ga ervan uit dat Brazilië op de trendlijn ligt, zodat je gebruik kunt maken van het 
evenredige verband tussen S en V. 

5p 8 Bereken met behulp van dit evenredige verband het totaal aantal vuurwapens in 
Brazilië. 
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