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Overheid moet risico’s voor
boeren verminderen
Door klimaatverandering, liberalisering van het landbouwbeleid en een toenemende kans op epidemieën,
krijgen boeren met steeds meer risico’s te maken. Is het een taak van de overheid om die risico’s te
verminderen? Door bijvoorbeeld mee te betalen aan verzekeringen? Of door een minimumprijs te garanderen?
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