
	
 
VEEL GESTELDE VRAGEN LEI CODE  
 
Wat is een LEI?  
De Legal Entity Identifier (LEI) is een - wereldwijd - unieke code waarmee een 
onderneming geïdentificeerd kan worden. Onder ondernemingen vallen ook natuurlijke 
personen die een handelsactiviteit ontplooien, zoals eenmanszaken.  
 
Hoe vraag ik een LEI aan?  
Ga naar de website van de Kamer van Koophandel en vraag jouw LEI aan. Houd er 
rekening mee dat de Kamer van Koophandel kosten in rekening brengt voor jouw LEI. 
Het duurt gemiddeld 10 werkdagen na ontvangst van jouw betaling voor u de LEI per e-
mail ontvangt.  
 
Wanneer heb ik een LEI nodig?  
Wanneer je bij BeCapital klant wilt worden, dient jouw organisatie in het bezit te zijn van 
een LEI.  
 
Waarom heb ik een LEI nodig?  
Als gevolg van de Europese richtlijnen MiFID II en EMIR dienen alle beleggende 
zakelijke entiteiten over een LEI-code te beschikken.  
 
Zijn er rechtsvormen uitgezonderd voor het aanvragen van een LEI?  
Nee, er zijn geen rechtsvormen uitgezonderd.  
 
Waar kan ik een LEI aanvragen?  
Zoals hierboven vermeld, kun je op de site van de Kamer van Koophandel een LEI-
code aanvragen. Naast de Kamer van Koophandel zijn er ook andere partijen die een 
LEI verstrekken.  
 
Wat kost een LEI?  
Op 1 september 2017 is het eenmalig registratietarief van een LEI vastgesteld op € 65,- 
excl. BTW. Het jaar waarin u de LEI heeft aangevraagd eindigt op 31 december, hierna 
betaalt u voor elk volgend jaar € 40,- exclusief BTW.  
 
Wanneer moet ik een LEI verlengen?  
Om bij BeCapital te beleggen hoef je jouw LEI niet jaarlijks te verlengen, eenmalig 
aanvragen is voldoende.  
 
Kan BeCapital een LEI voor mij aanvragen?  
Nee, helaas kan BeCapital geen LEI voor je aanvragen.  
 
Meer weten over de LEI?  
Meer informatie over de LEI vind je op de website van de Kamer van Koophandel. 
	


