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de Berlaimontlaan 14 – BE-1000 Brussel 
tel. +32 2 221 38 12 – fax + 32 2 221 31 04 
ondernemingsnummer: 0203.201.340 
RPR Brussel 
www.nbb.be  

 

Circulaire 
 Brussel, 4 februari 2015 

  
Kenmerk:  NBB_2015_07 
 

 uw correspondent:  
 Kaiser Patrica 
tel. +32 2 221 34 31 – fax +32 2 221 31 04 
patricia.kaiser@nbb.be 

Legal Entity Identifier (LEI) 
 
 
Toepassingsgebied 
Verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht 
Herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht 
Bijkantoren van een verzekerings- of herverzekeringsonderneming die ressorteert onder het 
recht van een andere lidstaat van de EER 
Verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die ressorteren onder het recht van een staat 
die geen lid is van de EER 
Verzekeringsholdings 
Gemengde verzekeringsholdings 
Gemengde financiële holdings 
 
Samenvatting/Doelstelling 
De betrokken ondernemingen dienen een Legal Entity Identifier (LEI) aan de NBB kenbaar te 
maken. 

Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Teneinde de rapportagemethodes te standaardiseren en een betere identificatie van de marktdeelnemers 
mogelijk te maken, heeft EIOPA op 11 september 2014 richtsnoeren geformuleerd die beoogt het gebruik 
te bevorderen van het zogenaamde “Legal Entity Identifier (LEI)”-systeem, dat erop is gericht een unieke 
code te verlenen aan de ondernemingen die ressorteren onder de wetgeving inzake toezicht op het 
verzekeringswezen. 
 
Deze richtsnoeren werden onderworpen aan een openbare raadpleging bij de verzekeringssector. Dit 
systeem wordt overigens reeds gebruikt in de banksector. 
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De ondernemingen worden derhalve verzocht zich tegen uiterlijk 31 mei een LEI-code te verschaffen en 
het bijgevoegde formulier via eCorporate te willen invullen. Nadere inlichtingen kunt u tevens vinden op 
de website van het « Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee-LEIROC1» 
 
De LEI-code zal moeten worden gebruikt door de ondernemingen die erover beschikken voor de 
jaarlijkse rapportage met betrekking tot de voorbereidende fase van Solvabiliteit II, en zou moeten 
worden veralgemeend vanaf de driemaandelijkse rapportage van de voorbereidende fase van 
Solvabiliteit II. 
 
Wij bezorgen een kopie van deze circulaire aan de commissaris(sen) of externe revisor(en) van uw 
onderneming. 
 
Hoogachtend 
 
 
 
 
 
 
Luc Coene 
Gouverneur 
 
 
Bijlage: 1  
 
 
 

 
1 http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf 


