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Persbericht  
 

 

Menno Snel bestuurslid bij ABP 
 
Heerlen/Amsterdam 20 augustus 2020. Menno Snel (49) treedt per 1 september 2020 toe tot het ABP-
bestuur. Hij maakt deel uit van de werkgeversdelegatie en is voorgedragen door de Staat der 
Nederlanden als werkgever van de sectoren Rijk, Politie, Defensie en Rechterlijke macht. Hij vervult 
de positie die vacant komt door het vertrek van Carel van Eykelenburg per diezelfde datum van 1 
september. Voorzitter Corien Wortmann: “We zijn blij met de komst van Menno Snel. Hij brengt zowel 
ruime bestuurlijke ervaring in de publieke en financiële sector als kennis van het besturen van grote 
uitvoeringsorganisaties met zich mee.” Menno Snel: “Ik heb met grote interesse de ontwikkelingen in 
ons pensioenstelsel steeds gevolgd. In deze spannende en doorslaggevende tijden waarin een nieuw 
pensioenstelsel wordt vormgegeven – wil ik graag mijn steentje bijdragen aan de doelen van ABP: 
samen bouwen aan een goed en duurzaam pensioen voor nu en in de toekomst.” 
 

Menno Snel was van 2017 tot 2019 staatssecretaris van Financiën in kabinet Rutte III. Daarvoor was hij 

bestuursvoorzitter bij de Nederlandse Waterschapsbank. Van 2011 tot 2016 was Snel bewindvoerder van 

het IMF en in die rol verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij het IMF in Washington. In 2013 

verkozen de 28 Europese landen in het IMF Menno Snel tot voorzitter van de EURIMF. Van 2009 tot 2011 

was hij Directeur Strategie en Beleid en daarmee verantwoordelijk voor de bedrijfsstrategie van de APG 

Groep, de uitvoeringsorganisatie van ABP. Eerder was Snel plaatsvervangend directeur-generaal Fiscale 

Zaken op het ministerie van Financiën.  

Menno Snel bekleedt sinds juni van dit jaar de functie van Commissaris bij Royal IHC en is voorzitter van de 

Mr. Hans van Mierlo Stichting. Hij studeerde onder meer Internationale Monetaire Economie aan de 

Rijksuniversiteit Groningen en Public Finance aan de London School of Economics.  
 

Samenstelling bestuur ABP  

Het bestuur van ABP kent vanaf 1 september 2020 de volgende samenstelling: 

Corien Wortmann-Kool, voorzitter. 
Werknemersdelegatie: Patrick Fey, Geraldine Leegwater, André van Vliet (vicevoorzitter) en een vacature.  

Werkgeversdelegatie: Mariëtte Doornekamp, Krista Nauta, Loek Sibbing, Menno Snel en Jan van Zijl 

(vicevoorzitter). 

Namens de gepensioneerden: Conchita Mulder, Philip Stork, Xander den Uyl.  

 

 


