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Miljoenenbonus torpedeert postfusie     

 
Herna Verhagen (foto: ANP). 

  

De overname van PostNL door Bpost in het voorjaar is mede mislukt door onrust bij het 

Nederlandse postbedrijf over de vertrekpremie voor PostNL-ceo Herna Verhagen. Die zou € 3 

mln bedragen. Dat blijkt uit een uitgebreide reconstructie van de Belgische zakenkrant De Tijd. 

Topvrouw Herna Verhagen en de raad van commissarissen van PostNL maakten zich in mei 

toenemende zorgen over de maatschappelijke onrust over haar vertrekvergoeding bij een 

overname van het postbedrijf door Bpost. De onderhandelingen waren op dat moment in een 

stadium dat hiermee rekening moest worden gehouden. 

Het postbedrijf kent een in Nederland tot voor kort gebruikelijke vergoeding bij een zogeheten 

verandering van eigenaar. Die bedraagt twee keer het basissalaris plus een gemiddelde van de 

variabele beloning over de afgelopen jaren. Bij Verhagen kwam dat neer op circa € 3mln. Haar 

financiële topman Jan Bos zou circa € 2,3 mln toucheren. 

Lees ook 

 



Reconstructie 

Romeo en Julia. Dat waren de codenamen van Bpost en PostNL. Twee jaar lang maakten ze elkaar 

het hof. Tot Julia moeilijk begon te doen. ‘Net toen alles in kannen en kruiken was, maakten de 

Nederlanders een bocht van 180 graden.’ Reconstructie van een tragedie.  

Lees ook: De tragische liefde van 'Romeo & Julia' 
Vrees voor reputatierisico  

In Nederland liggen vertrekvergoedingen sinds de kredietcrisis gevoelig, zeker bij bedrijven met 

een overheidslink. De top van PostNL vreest dat de vertrekvergoeding onverkoopbaar is naar 

publiek en politiek, maar ook naar de eigen werknemers. Die zijn de afgelopen jaren vanwege de 

krimpende postmarkt continu geconfronteerd met reorganisaties. 

Commissarissen maar ook Verhagen, die nauwe banden heeft met de VVD, vrezen het 

reputatierisico. Zij is volgens ingewijden bereid om af te zien van haar rechtmatig deel, maar 

wordt in de problemen gebracht door haar collega Bos. Die houdt vast aan deze vergoeding. Zij 

wil hem niet afvallen. Commissarissen drijven de zaak niet op de spits maar de zorg blijft. 

Reanimatiepoging mislukt  

Als de gesprekken eind mei in België uitlekken, trekt PostNL op 29 mei de stekker uit de 

onderhandelingen. Een reanimatiepoging van Bpost in november loopt op niets uit. 

PostNL bevestigt desgevraagd de zorg over de vertrekvergoeding. 'Er is overleg over geweest. 

Maar de remuneratiecommissie heeft betrokkenen niet gevraagd er afstand van te doen.' 

http://fd.nl/economie-politiek/329039-1612/de-tragische-liefde-van-romeo-julia

