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Legal Entity Identification 
 
 
Toepassingsveld  

- Financiële holdings met aan het hoofd een beursvennootschap; 
- Financiële holdings naar Belgisch recht; 
- Kredietinstellingen naar Belgisch recht;  
- Financiële dienstengroepen;  
- Vereffeningsinstellingen (en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen) naar 

Belgisch recht; 
- Bijkantoor van een kredietinstelling die ressorteert onder het recht van een andere 

lidstaat van de EER; 
- Bijkantoor van een kredietinstelling die ressorteert onder het recht van een staat die 

geen lid is van de EER. 

Samenvatting/Doelstelling 
De instellingen moeten een LEI-code meedelen aan de NBB. 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Om de rapporteringsmethoden te harmoniseren en om de marktpartijen makkelijker te kunnen 
identificeren, heeft de « Financial Stability Board » het zogenaamde « Legal Entity Identification »-
systeem (LEI) voorgesteld, dat inhoudt dat aan elke financiële instelling een unieke code wordt 
toegekend. Dit systeem werd goedgekeurd door de G20. 
 
In het kader van de rapportering van gegevens van kredietinstellingen, zoals beschreven in de ITS over 
de supervisory reporting, heeft de European Banking Authority (EBA) ook een unieke identificatiecode 
nodig om de gerapporteerde gegevens te verzamelen en op te slaan. Daarom heeft de EBA beslist dit 
systeem te bevorderen en te gebruiken. In dit verband heeft zij op 29 januari 2014 een aanbeveling 
gepubliceerd, waarover een openbare raadpleging werd uitgevoerd in de banksector. Dit systeem zal 
overigens ook worden gebruikt door de ECB in het kader van het gemeenschappelijk 
Toezichtsmechanisme (GTM). 
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De instellingen dienen uiterlijk op 30 september 2014 in het bezit te zijn van een LEI-code en worden 
verzocht het bijgevoegde formulier in te vullen via eCorporate. Voor meer inlichtingen kunt u terecht op 
de website van de « Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee - LEIROC1”. 
 
Een kopie van deze mededeling wordt naar de commissaris(sen), erkend(e) revisor(en), van uw instelling 
verstuurd. 
 
Hoogachtend 
 
 
 
 
 
Luc Coene  
Gouverneur 
 
 

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


