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Aan: de Directeur van de  
Sociale Verzekeringsbank Aruba  
Caya Punta Brabo 19 
Oranjestad, Aruba 

 

 

Onze referentie: 132313/ A-32366 

 

Betreft: Sociale Verzekeringsbank Aruba; Jaarrekeningen 2020 voor publicatie internet 

 
Geachte heer Jacobs, 

 

Bijgesloten treft u aan de digitaal te versturen exemplaren van de jaarrekeningen 2020 met de 

controleverklaringen daarbij van:  

 

• Sociale Verzekeringsbank Aruba; 

• Diensten aan Derden; 

• Cessantiafonds; 

• Ziektefonds, Ongevallenfonds, Schommelfonds ZV/OV; en 

• Schommelfonds AOV/AWW, Ouderdomsfonds, Weduwen- en Wezenfonds. 

 

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaringen, zoals 
opgenomen bij elk van de bovengenoemde jaarrekeningen 2020, wordt opgenomen op uw 
internetsite. Opname op uw internetsite van het afschrift van de controleverklaringen is slechts 
toegestaan tezamen met deze jaarrekeningen 2020. 
 
Wanneer u deze jaarrekeningen en het afschrift van de verklaring (‘origineel getekend door Edsel N. 
Lopez’) opneemt op uw internetsite, dient u te waarborgen dat deze goed zijn afgescheiden van 
andere informatie op de internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de 
jaarrekeningen in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een 
waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarrekeningen verlaat (“U verlaat de beveiligde, door 
de accountant gecontroleerde jaarrekening”). 
 
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Edsel N. Lopez 
Partner Advisory & Assurance 

 

 

28 december 2021 

 

 

 


