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Een pleidooi voor vrij wapenbezit  
Jan Reyntjens 

!
Gewapende burgers zijn de ergste nachtmerrie voor iedere dictator en tiran. 
Want de geschiedenis leert ons dat gewapende burgers zich altijd met hand en 
tand zullen blijven verzetten tegen onderdrukking en dictatuur. Deze les werd 
dan ook zeer ter harte genomen door figuren als Jozef  Stalin en Adolf  Hitler, 
die het bezit van wapens in hun eigen land en daarna in hun bezette gebieden 
onmiddellijk bij decreet verboden. Deze wapenwetten werden door de nazi’s 
streng toegepast, maar ze konden toch niet voorkomen dat een golf  van 
ondergrondse verzetsbewegingen hen de rest van de oorlog zou dwarsbomen. 
Voor de Joden kwam het verzet echter te laat, zij waren reeds voor het begin van 
de oorlog ontwapend en konden zich dus niet verdedigen tegen hun deportatie 
die het einde voor zo velen betekende. Niet dat ik de Belgische overheid van 
genocide wil betichten, maar waakzaamheid blijft geboden als een staat het 
recht van burgers om zich te verdedigen afneemt of  sterk reguleert. 
!
Maar hoe komt het nu dat wat men in de Verenigde Staten de normaalste zaak 
ter wereld vindt, in België zo'n taboe is geworden de laatste jaren? Beide landen 
danken hun onafhankelijkheid immers aan een opstand van gewapende burgers 
tegen een buitenlandse mogendheid. Toch is er een fundamenteel verschil in 
hoe beide landen zich nadien ontwikkeld hebben. Hoewel de Amerikanen 
tijdens hun onafhankelijkheidsstrijd op de steun van onder meer Spanje en 
Frankrijk konden rekenen, hebben zij in de jaren na hun onafhankelijkheid 
nooit beroep gedaan op deze bondgenoten om hen uit de problemen te halen. 
Verlichte denkers zoals Thomas Jefferson zagen de gevaren van verstrikkende 
allianties in en vielen liever terug op goed bewapende burgermilities om zich te 
verdedigen tegen tirannie en buitenlandse veroveringsdrang. Deze milities 
hebben hun effectiviteit trouwens bewezen, o.a. toen meer dan 450,000 
Amerikanen hun vrijheid verdedigden tegen de Britten in de Oorlog van 1812. 
Ook Zwitserland heeft haar geschiedenis van neutraliteit bij internationale 
conflicten te danken aan een groot aantal wapenbezitters en goed draaiende 
burgermilities. 
!
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In België verliep het evenwel anders. Wat begon als een kleine opstand voor 
meer autonomie escaleerde al snel tot een regelrechte revolutie met de 
onafhankelijkheid van de Zuidelijke Nederlanden als nieuw doel. Deze 
gebeurtenis ging uiteraard niet onopgemerkt voorbij, en het duurde dan ook 
niet lang voor de Europese grootmachten zich met deze zaak gingen bemoeien. 
Plannen voor een aansluiting bij Frankrijk werden door Groot-Brittannië van 
tafel geveegd, evenals het voorstel om de voormalige Franse kroonprins het 
koningschap van België aan te bieden. Het was eveneens Groot-Brittannië dat 
Nederland onder druk zette om de Belgische staat te erkennen in het 
zogenaamde Verdrag van Londen van 1839. In dit verdrag beloofde de 
Europese grootmachten de neutraliteit van België te respecteren. Niet alleen had 
het Belgische volk dus weinig te zeggen over het ontstaan van hun land, ze 
kregen bovendien de garantie van de machtigste naties van dat moment dat hun 
neutraliteit gerespecteerd zou worden. Een burgermilitie was dan ook niet echt 
noodzakelijk voor het voortbestaan van het land, en zo ontbrak in België de 
voedingsbodem voor een gezonde traditie van burgerlijk wapenbezit. Dit in 
tegenstelling tot de Verenigde Staten. 
!
Toch was de wapenwet in België tot voor kort nog vrij liberaal. De wet stamde 
uit 1933 en stelde dat sport- en jachtwapens, mits registratie, vrij aangekocht 
konden worden. Voor oorlogswapens was een speciale vergunning nodig. Dit 
alles veranderde toen een zekere Hans Van Themsche besloot een wapen aan te 
kopen en daarmee enkele onschuldige mensen op straat neer te kogelen. Het 
hele land stond in rep en roer, het zoveelste geval van ‘zinloos geweld’ bracht 
een volkswoede teweeg die niet meer gezien was sinds de tijd van de Dutroux-
affaire. De snelheid waarmee de politiek op deze gebeurtenis reageerde was al 
even ongezien. Alle partijen waren het er op enkele uren tijd over eens dat een 
herziening van de wapenwet nodig was . Op een week tijd werd een bijzonder 
strenge en ondoordachte nieuwe wapenwet door het parlement gejaagd. Dit 
zonder eerst de gemoederen te laten bedaren en na te denken over de 
diepgaande implicaties van deze nieuwe wet. Ze kon dan ook onmiddellijk 
rekenen op felle kritiek van schuttersverenigingen én de politievakbond. Het 
hallucinante resultaat liet dan ook niet lang op zich wachten. Onschuldige 
burgers werden ontwapend, kostbare erfstukken ‘verdwenen’ bij pogingen om ze 
te laten registreren en politieagenten moesten een attest van mentale gezondheid 
gaan halen om hun dienstwapen te mogen dragen. Dit terwijl illegale wapens 
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rustig bleven waar ze altijd al geweest waren: in de handen van criminelen. En 
heeft deze ultrastrenge wet iets gedaan om dergelijke drama’s te verkomen? 
Minder dan een jaar na het doorvoeren ervan werd een jongeman op straat 
doodgestoken voor een sigaret, en nog begin dit jaar werd het land diep 
geschokt door de laffe moorden van Kim De Gelder. 
!
Ook buiten België is genoeg bewijsmateriaal te vinden om aan te tonen dat 
dergelijke wetten inefficiënt zijn. Een voorbeeldland dat door tegenstanders van 
wapenbezit vaak word aangehaald is Japan. Vuurwapens zijn er verboden, met 
uitzondering van een beperkt aantal jagers. Wat is nu het resultaat? Een 
moordcijfer vergelijkbaar met zwaarbewapende landen zoals Duitsland en 
Noorwegen, en één van de hoogste zelfmoordcijfers ter wereld. Een ander vaak 
gebruikt voorbeeld is uiteraard ‘cowboyland’ Amerika. In de VS zijn er om en 
bij de 90 vuurwapens in oploop per 100 inwoners. Klinkt gevaarlijk? De 
statistieken spreken dit echter tegen. Tussen 1996 en 2005 is het moordcijfer in 
de VS met 15% gedaald, en het aantal gewapende overvallen met 22%, dit 
terwijl het vuurwapenbezit wel constant toenam. Het omgekeerde is eveneens 
waar, Washington DC, dat sinds 1976 de strengste wapenwet van alle 
Amerikaanse staten kent, zag zijn moordcijfer in 15 jaar tijd meer dan 
verdrievoudigen. Deze ‘prestatie’ leverde Washington de bijnaam ‘Murder 
Capital’, USA op. Intussen is het aantal moorden daar terug gedaald, maar het 
steekt nog steeds met kop en schouders boven alle andere Amerikaanse steden 
uit. Het hoeft denk ik verder geen betoog dat de vermeende correlatie tussen 
wapenbezit en misdaad ronduit fout is. Daarbij besliste ook het Amerikaanse 
Hooggerechtshof  recentelijk (Heller vs. D.C.) dat het wapenverbod in het 
District of  Columbia in strijd zou zijn met de Grondwet en herzien moet 
worden. 
!
!
Het heeft geen enkele zin om het recht op vrij wapenbezit van de burger af  te 
nemen. Het enige wat dit doet, is namelijk een klimaat creëren waarin potentiële 
criminelen weten dat zij geen gewapende tegenstand hoeven te verwachten van 
hun slachtoffers, en dus ongestoord hun gang kunnen gaan. De afwezigheid van 
een afschrikmiddel zoals een vuurwapen, zet met andere woorden het hek 
wagenwijd open voor mensen die anders misschien niet de stap naar de misdaad 
zouden zetten. Bovendien houden dergelijke wetten criminelen niet tegen van 
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een wapen te houden, zij hebben immers geen respect voor de wet. Een 
populair gezegde gaat dan ook als volgt: "when guns are outlawed, only outlaws 
will have guns!" 
!
En nog iets dat enorm storend is, is het feit dat mensen die het recht op vrij 
wapenbezit verdedigen steevast worden afgeschilderd als asociale, schietgrage 
‘rednecks’ die België tot een modern Wilde Westen willen herschapen (een beeld 
dat overigens totaal fout is, zoals hierboven geïllustreerd). Men verwijt hen ook 
steeds dat zij paranoïde figuren zouden zijn die bang zijn van hun medemens en 
inspelen op een vals onveiligheidsgevoel. Het tegendeel is echter waar. Het zijn 
net diegenen die hun medeburgers willen ontwapenen die geen vertrouwen 
hebben in hun medemens. Combineer dit met de hedendaagse pers en hun niet-
aflatende honger naar schokkende en sensationele verhalen, en je krijgt een 
‘recipe for disaster’ dat het onveiligheidsgevoel verder in de hand werkt en ons 
weer een stap dichter bij de politiestaat brengt. 
!
Het zijn dan ook enkel de echte liberalen met een rotsvast geloof  in de 
mensheid die hun medeburgers in deze tijden van bijtend cynisme nog durven 
vertrouwen met vuurwapens. De rest lijkt zijn geloof  in de individuele 
verantwoordelijkheid te hebben verloren, of  heeft er nooit in geloofd. Want dit 
wordt maar al te vaak over het hoofd gezien: het bezit van een wapen is immers 
een verantwoordelijkheid net als het opvoeden van kinderen, rijden met een 
wagen en het bezitten van geld. En net zoals met het bezit van een wapen kan 
men door onverantwoord met deze zaken om te springen zware schade 
aanrichten. Het is nu onderhand wel duidelijk dat het echte probleem niet bij 
het wapenbezit zelf  ligt dan wel bij die enkelingen die over de schreef  gaan en 
menselijke drama’s aanrichten. Maar daar helpt geen enkele regulering iets aan. 
En net daarom is het tijd dat de overheid laat zien dat zij de burgers vertrouwt, 
dat vrijheid niet iets is om bang voor te zijn. Geef  ons de kans om te bewijzen 
dat wij verantwoord met wapens zijn! Geef  ons ons natuurrecht terug! 
!
Jan Reyntjens is voormalig politiek-secretaris van LVSV Leuven en studeerde geschiedenis.  

!
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Zwitserland als voorbeeld van 
veiligheid: veiligheid en 
wapenbezit gaan samen 

           
Zwitserland is een van de veiligste landen in Europa. Tussen 1995 en 2005 
kwamen er in Zwitserland welgeteld 812 mensen om ten gevolge van 
vuurwapens. In diezelfde periode kende Belgie - een vergelijkbaar land qua 
bevolking en oppervlakte - een slachtoffertol door vuurwapens van maar liefst 
2,357 of  bijna drie keer zoveel. Nochtans kent Zwitserland een nagenoeg 
absolute vrijheid van wapendracht en wapenbezit, en Belgie niet, tenzij dan 
voor terreurgroepen die het pact met de Belgische overheid honoreren, waarbij 
ze ongestoord op het Belgisch grondgebied hun gang mogen gaan voor zolang 
ze in Belgie zelf  geen aanslagen plegen. Deze cijfers bewijzen de absurditeit van 
het koppelen van het vrij wapenbezit aan het aantal doden door vuurwapens.  
 
Het privaat bezit van "militaire wapens" in Zwitserland omvat de Volksmilitie  
(400000 leden, elk met een wapen in huis), de Gezinswacht (365,000 gezinnen, 
elk met een wapen in huis) en de Gedemobiliseerde Soldaten (300,000 man, elk 
met een wapen in huis). Het aantal "oorlogswapens" (het leger, de politie en 
andere ordediensten) en "sportwapens" (voor pure recreatiedoeleinden) zit hier 
nog niet eens in vervat. Kortom, Zwitserland is een tot op de tanden gewapende 
burgerdemocratie waar de staat op wapenvlak minder sterk staat dan de  
burgers. Een "balance of  power" zoals het in een verlichte democratie altijd zou 
horen te zijn. Zelfs Machiavelli oordeelde in zijn magnum opus “Il Principe” dat 
“e Svizzeri sono armatissimi e liberissimi”, oftewel dat alle Zwitsers uitermate 
bewapend zijn en daardoor ook uitermate vrij.  
 
Andere cijfers geven volgens het Canadese “Fraser Institute” aan dat het 
beperken van vrij wapenbezit meer geweld tot gevolg heeft. Klinkende 
voorbeelden zijn Engeland, Australie en Canada. Sinds Engeland het 
wapenbezit aan banden legde, is het aantal moorden met een kleine 60% 
gestegen en het aantal gevallen van geweldpleging met een vuurwapen met iets 
meer dan 40%. Sinds Australie vijf  jaar geleden een strengere wapenwet 
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doorvoerde, is het aantal gewapende overvallen met meer dan 166% gestegen. 
Tussen 2000 en 2006 kende Canada, ondanks de mooie propagandafilm van 
vrijheidhater Michael Moore, een gemiddelde jaarlijkse misdaadratio van 963 
aangiftes per 100,000 inwoners. In de VS bedraagt dat 475 aangiftes per 
100,000 inwoners, dus ongeveer de helft. 
 
Vrij wapenbezit vermindert de onveiligheid. Tot deze conclusie komt ook  
de Nederlandse veiligheidsexpert Michiel Smit in zijn boek “Meer wapens,  
minder misdaad” dat in wezen een Nederlandse implementering is van het 
alom geprezen boek “More guns, less crime: understanding crime and gun  
laws” van de Amerikaanse activist John Lott. De Amerikaanse holebivereniging 
“Pink Pistols” publiceerde in 2007 een rapport waaruit bleek dat sinds hun 
oproepen aan de holebigemeenschap om wapens te dragen, het aantal aanvallen 
op holebi’s in de VS met meer dan de helft afgenomen is. Ook de dagelijkse 
radioshow “What They Didn’t Tell You Today” en de wekelijkse televisieshow 
“Crime Strike” zijn gewijd aan de talrijke gevallen waarbij gewapende burgers 
misdadigers van divers pluimage te snel af  zijn.  
 
Volgens de wereldvermaarde historicus Stephen Halbrook is het recht op vrij 
wapenbezit ook de beste verdediging tegen een externe vijand. Opnieuw geldt 
Zwitserland als het stichtende voorbeeld. Het was immers het enige Europese 
land met een geringe omvang dat de Nazi's nooit hebben kunnen of  willen 
innemen. Dat het te onherbergzaam was, is fout daar de Nazi's wel de 
ontoegankelijke Kaukasische republieken veroverd hebben. Dat het neutraal 
was, is eveneens onjuist daar de Nazi's wel de neutrale Lage Landen 
geannexeerd hebben. 
!
Volgens Halbrook beschikte Zwitserland over “een uitzonderlijke defensie van 
een geweer in elk huis die elke externe dreiging onmiddellijk kon pareren”. Ook 
de decentralisatie speelde in het voordeel van Zwitserland. Elk kanton 
afzonderlijk kon de strijd immers voortzetten omdat oorlogs- en vredesverdragen 
geen centrale bevoegdheden waren en geen enkel kanton door andermans 
beslissing de strijd dus moest staken. Volgens Halbrook is het dus het Zwitserse 
systeem van waarachtige volkssoevereiniteit, gedecentraliseerde democratie en 
vrij burgerlijk wapenbezit, dat de Alpenstaat buiten de Tweede Wereldoorlog 
heeft gehouden. 
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!
Lees de volledige tekst op:  
http://www.lvsvleuven.be/2008/05/30/Het-recht-op-vrij-wapenbezit-from-my-cold-dead-
hands/ 
!
Tough Targets: When Criminals 

Face Armed Resistance from 
Citizens 

Layton E. Cramer and David Burnet 
!
The ostensible purpose of  gun control legislation is to reduce firearm deaths and 
injuries. The restriction of  access to firearms will make criminals unable to use 
guns to shoot people. Gun control laws will also reduce the number of  
accidental shootings. Those are the desired effects, at least in theory. It is 
important, however, for conscientious policymakers to consider not only the 
stated goals of  gun control regulations, but the actual results that they produce. 
What would be the effect of  depriving ordinary, law-abiding citizens from 
keeping arms for self-defense? One result seems certain: the law-abiding would 
be at a distinct disadvantage should criminals acquire guns from underground 
markets. After all, it is simply not possible for police officers to get to every scene 
where they are urgently needed. 
!
Outside of  criminology circles, relatively few people can reasonably estimate 
how often people use guns to fend off  criminal attacks. If  policymakers are truly 
interested in harm reduction, they should pause to consider how many crimes 
— murders, rapes, assaults, robberies — are thwarted each year by ordinary 
persons with guns. The estimates of  defensive gun use range between the tens of  
thousands to as high as two million each year. 
!
This paper uses a collection of  news reports of  self-defense with guns over an 
eight-year period to survey the circumstances and outcomes of  defensive gun 
uses in America. 
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Federal and state lawmakers often oppose repealing or amending laws governing 
the ownership or carrying of  guns. That opposition is typically based on 
assumptions that the average citizen is incapable of  successfully employing a gun 
in self-defense or that possession of  a gun in public will tempt people to violence 
in “road rage” or other contentious situations. Those assumptions are false. The 
vast majority of  gun owners are ethical and competent. That means tens of  
thousands of  crimes are prevented each year by ordinary citizens with guns. 
!
Clayton E. Cramer teaches history at the College of  Western Idaho and is the author of  Armed 
America: The Remarkable Story of  How and Why Guns Became as American as Apple Pie 
(Nelson Current, 2007). David Burnett is the director of  public relations for Students for 
Concealed Carry. !
Full Paper:  
http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/WP-Tough-Targets.pdf  
!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Politiek-filosofische 
argumenten pro / contra (vrij) 

wapenbezit  
Dries Glorieux 

!
Pro vrij wapenbezit: 
!
1) Wapens ter bescherming van het recht op eigendom: Het recht om vrij 
wapens te bezitten is een recht die zeer vaak in samenhang met het recht op 
eigendom wordt gezien, de redenering is immers dat een essentieel onderdeel 
van het recht op eigendom het behoud van dat eigendom is. Met andere 
woorden: indien een persoon zijn eigendom niet mag verdedigen tegen 
onrechtmatige daden van derden kan men eigenlijk niet spreken over 
‘eigendom’. 
!
	 “If  every man has the absolute right to his justly-held property it then follows that he 
	 has the right to keep that property — to defend it by violence against violent invasion. A
	 bsolute pacifists who also assert their belief  in property rights— such as Mr. Robert L
	 eFevre — are caught in an inescapable inner contradiction: for if  a man owns property 
	 and yet is denied the right to defend it against attack, then it is clear that a very 	
	 important aspect of  that ownership is being denied to him. To say that someone has the 
	 absolute right to a certain property but lacks the right to defend it against attack or 	
	 invasion is also to say that he does not have total right to that property.” 
!
Dus: het recht op verdedigen van eigendom als onvervreemdbaar onderdeel van 
het bredere eigendomsrecht. Toch kunnen hier grenzen aan worden gesteld. De 
manier om deze grenzen te bepalen zal liberalen niet onbekend in de oren 
klinken: de vrijheid van de ene stopt waar de vrijheid van de ander begint. 
Indien de persoon in het beschermen van zijn eigendom te ver gaat kan dit 
potentieel zelf  een inbreuk zijn waartegen de andere persoon zich terecht zou 
kunnen verzetten. 
!

!11LVSV GENT 



Een logische vraag die men zich nu zou kunnen stellen is hoe er kan bepaald 
worden wanneer men mag overgaan tot (gewapende) verdediging. Hier maakt 
Rothbard een onderscheid tussen echte of  toekomstige agressie tegen eigendom 
enerzijds en niet-gewelddadige schade anderzijds. Een voorbeeld hierbij: een 
gewapende overvaller op straat bedreigt je met de dood indien je niet al je geld 
afgeeft. De overvaller zijn dreiging is een realistische toekomstige agressie tegen 
jouw eigendom. In deze situatie zou je als persoon jezelf  mogen verdedigen (met 
wapens). 
!
Uit dit voorbeeld kan men tevens afleiden dat de dreiging direct moet zijn om 
aanleiding te kunnen geven tot zelfverdediging. 
!
Een speciale variant op dit thema is het recht op leven die kan gezien worden als 
het ultieme eigendom. 
!
!
2) Verbod op wapenbezit is een ontkenning van het zelfbeschikkingsrecht: Quasi 
iedereen zou er mee akkoord gaan dat een vrije samenleving iets is die wenselijk 
is, toch is er een grote verscheidenheid in de mate waarin men vrij over wapens 
kan beschikken in de wereld. Is het arbitraire gegeven van geboorteland dus een 
voldoende rechtvaardigingsgrond om zoiets fundamenteels als de vrije keuze om 
bijvoorbeeld een (vuur)wapen te kopen in te perken? Is het zelfbeschikkingsrecht 
geen absolute regel die niet onderhevig is aan nationale wetgeving? Kunnen we 
zeggen dat we vrij zijn als een loutere democratische meerderheid ons 
fundamentele beperkingen kan opleggen die onze keuzevrijheid beperken? 
!
!
Contra vrij wapenbezit: 
!
1) Utilitaristisch argument:  Dit argument stelt dat door de vrijheid van 
bepaalde mensen in te perken er grotere voordelen kunnen bekomen worden in 
de samenleving (minder doden, gewonden, …). Als je het bezit van wapens 
verbiedt of  serieus aan banden legt is dit een manier om potentieel onschuldige 
slachtoffers te vermijden. De afweging is volgens deze utilitaristen duidelijk: een 
(al dan niet volledige) inperking van wapenbezit voor individuen is verkiesbaar 
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boven onschuldige dodelijke slachtoffers. De positieve effecten wegen dus 
zwaarder door dan de negatieve. 
!
!
2) Proportionaliteitsargument: een tweede mogelijke tegenargument is dat het 
vrij bezit van wapens niet proportioneel is met de mogelijke negatieve 
ervaringen die je als individu kan beleven. Een situatie waarbij jouw eigendom 
of  leven fundamenteel in gevaar is is hoogst uitzonderlijk. Op basis van deze 
uitzonderlijke gebeurtenissen wapenbezit zonder restricties toelaten is dus niet 
proportioneel. 
!
Verdere informatie: 

„Anarchy, state, and utopia” van Robert Nozick waarin hij ingaat op het idee van 
‚self-ownership’: 
 http://www.colorado.edu/philosophy/provisionalia/nozick.pdf  

!
„The ethics of  liberty” van Murray Rothbard en specifiek Hoofdstuk 12: 
 http://mises.org/rothbard/ethics/twelve.asp !

!
!
!
!
!
!
!
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De Belgische 
wapenwetgeving 

!
De wetgeving rond wapenbezit in België kende een breuklijn in 2006. De 
Wapenwet van 1933 werd in 2006 vervangen na het incident Van Themsche in 
Antwerpen. Na dit verschrikkelijk schietincident ontstond er een politieke 
“noodzaak” naar een nieuwe wapenwet. Die kwam er op 9 juni 2006.  
!
Tot 2006 gold de wet van 1933 die een onderscheid maakte tussen enerzijds 
sport- of  jachtwapens en verweer- of  oorlogswapens anderzijds. De sportwapens 
konden vrij aangekocht worden. De enige vereiste die gerespecteerd diende te 
worden was een registratie bij de lokale politie. Enkel voor de tweede categorie 
wapens moest men een vergunning aanvragen bij de lokale politie 
(verweerwapens) of  bij de provinciegouverneur (oorlogswapens).  
!
Na de dramatische gebeurtenissen in Antwerpen zag de politiek de behoefte aan 
een nieuwe wet. De bedoeling van de wet was het vermijden van dergelijke 
horrorverhalen in de toekomst. De wet werd in ijl tempo gestemd en er rijzen 
dan ook vragen omtrent de kwaliteit ervan. 
 
Voortaan is voor elk wapen, ongeacht de aard ervan een vergunning vereist. 
Daarnaast dienen deze vergunningen om de vijf  jaar hernieuwd te worden. 
Bovendien kunnen alleen “erkende” sportschutters en jagers aan een 
wapenvergunning raken.  
 
In de wet werden overigens ook bepalingen opgenomen rond het transport van 
wapens. Ook de verkoop werd geregeld, net zoals de erkenning en het statuut 
van de wapenhandelaars. Ten slotte werd er een lijst opgesteld die alle verboden 
wapens bevat. Hieronder verstaat men wapens waar niemand onder geen 
beding een vergunning kan voor krijgen. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
werpsterren en –messen, maar ook anti-persoonsmijnen.  !!
!
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Meer weten? 
	  http://www.wapenunie.be/portaal/wapenbezitters 
!
De volledige wapenwet is raadpleegbaar op: 
	  http://www.wapenunie.be/regelgeving 
!
!!

Enkele statistieken  
!
Aantal wapens per inwoners per land :  
http://en.wikipedia.org/wiki/Number_of_guns_per_capita_by_country 
!
Zie ook:  
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Crime/Murders-with-
firearms-per-million 
!
Aantal overlijdens per land gerelateerd aan vuurwapens:  
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_firearm-related_death_rate 
!
Aantal gevallen van opzettelijke doodslag  per land:  
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_intentional_homicide_rate 
!
!
!

!
!
!
!
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Video 
!
Dave Kopel - „The Truth About Gun Control” 
https://www.youtube.com/watch?v=yLLG8rv1u9A 
!
Michael Moore - „Bowling For Columbine”  
https://www.youtube.com/watch?v=fAouWXzi-1Q !
Alex Jones vs Piers Morgan On Gun Control, CNN 1/7/2013 (* aanrader *) 
https://www.youtube.com/watch?v=_XZvMwcluEg 
!
Best Arguments for 2nd Amendment and No Gun control, Succes Council  
https://www.youtube.com/watch?v=JjzKQNxoFNo !
Sam Harris and Cory Booker Debate Gun Control on Real Time with Bill Maher 
https://www.youtube.com/watch?v=Gv4lxLXoiK4 
!
Gun debate on News Talk  
https://www.youtube.com/watch?v=dlq8xIRfT3I 
!
„Gun Control Fails: After Boston Bombing & Abortion Trial Obama FINALLY Shows 
Moral Outrage”, CNN 
https://www.youtube.com/watch?v=Qwro9jUf1C4 
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