Introductie tot het nieuwe LEI platform
Vraag en antwoord webinar 22/03/2022
1. Wat als gegevens van onderneming veranderen (bv. naam of adres) na de vernieuwing van
de LEI? U kan dan een update ingeven van de LEI. Een update is steeds gratis.
2. Hoe zal de overdracht van een LEI-nummer van één van de GS1 organisaties naar een
bulkklant gebeuren aub? Dit kan via mail naar lei@gs1belu.org. Gelieve ons door te geven welke LEI
onder uw account moet komen zodat wij het nodige kunnen doen.
3. Moet bij de 1ste keer aanloggen steeds paswoord te resetten? Inderdaad, wanneer u voor de
eerste keer op het nieuwe portaal inlogt, moet u uw paswoord herstellen. Maak dus geen nieuwe
gebruiker aan, aangezien u een gekende gebruiker bent.
4. Welke is de overkoepelende instantie verantwoordelijk voor de implementatie van de LEI?
Deze organisatie is GLEIF. Op hun website vindt u onder andere een publieke database met alle
toegekende LEI’s: www.gleif.org
5. Is het mogelijk om in het onderwerp van de hernieuwingse-mail de naam van de
onderneming te vermelden aub? Momenteel wordt enkel de LEI code vermeld. Wij hebben gevraagd
om dit aan te passen en ook de naam van de onderneming te vermelden.
6. Waarom moet een lokaal bestuur een Lei-code eigenlijk hebben? U neemt best contact op met
uw financiële instelling om na te gaan of u een LEI code nodig heeft voor de financiële transactie die u
uitvoert. GS1 kent enkel LEI nummers toe, is een uitvoerende instantie, wij kunnen hier dus geen
antwoord op geven.
7. Waarom is er de optie om een eenmanszaak aan te duiden bij de categorie van legal entity?
Hebben ook natuurlijke personen een LEI-nummer nodig? U neemt best contact op met uw
financiële instelling om na te gaan of u een LEI code nodig heeft voor de financiële transactie die u
uitvoert. GS1 kent enkel LEI nummers toe, is een uitvoerende instantie, wij kunnen hier dus geen
antwoord op geven.
8. Blijven jullie ons informeren wanneer de vervaldag nabij is en we voor een verlenging
moeten zorgen? Ook bv. na 3 of 5 jaar? Er zal steeds tijdig een mail verstuurd worden met een link
om uw LEI te vernieuwen. Indien u uw LEI voor 3 of 5 jaar vernieuwd, zal uw LEI automatisch jaarlijks
gevalideerd en verlengd worden en zal u hier bericht over krijgen.
9. Kan een certificaat achteraf besteld worden? Binnenkort zal deze functie beschikbaar zijn. Een
certificaat kan dan ook apart besteld worden.
10. Wij zijn een feitelijke organisatie. Welke vorm van vennootschap vul je dan in?... U vult de
rechtsvorm in die weergeven wordt in de KBO: Vennootschap of vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid.
11. Is betaling via maandelijkse factuur voor bulkklanten nog steeds mogelijk? Dit blijft mogelijk.
Indien dit nu reeds zo ingesteld is, blijft dit van toepassing
12. Waar kan je rechtstreeks de prijslijst vinden? Deze vindt u op de website
https://www.lei.direct/fileadmin/user_upload/LEI-direct-Price-list-LEI.pdf
13. Kan je ook per overschrijving betalen? U kan online of per overschrijving betalen, zoals vandaag.

14. Voor wat zouden we een certificaat nodig kunnen hebben? Volstaat het LEI-nummer niet? De
actieve LEI code volstaat. Een certificaat werd ter beschikking gesteld op vraag van bepaalde instanties.
15. Ik veronderstel dat de gekende gegevens toch voor ingevuld staan bij het invulformulier bij
een verlenging. Ik denk vooral aan de volmacht. Ik zie dat je toch opnieuw een upload moet
doen (of begrijp ik het verkeerd?). De reeds gekende gegevens zullen ook reeds ingevuld staan op
het nieuwe portaal. U hoeft enkel de gegevens na te kijken zoals nu ook het geval is bij een
vernieuwing.
16. Kunnen er meerdere documenten opgeladen worden aub? Zeker, onder de rubriek 'Andere
documenten' kan u meerdere bijlagen toevoegen. Deze rubriek staat onder 'Volmacht'
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