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Ons engagement
Ons engagement inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen is onlosmakelijk verbonden met onze missie:
geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen ontdekken en ontwikkelen voor de behandeling van ziekten
met grote onvervulde medische behoeften, voornamelijk voor ontsteking en fibrose, om zo het leven van
patiënten wereldwijd te verbeteren.
We willen elke dag een waardevolle en duurzame bijdrage leveren aan de maatschappij met onze inspanningen
op het vlak van ontdekking, klinische ontwikkeling en commercialisatie. Filgotinib en GLPG1205 zijn klinische
voorbeelden van hoe onze aanpak om nieuwe geneesmiddelen te vinden in tal van ziektegebieden een verschil
kan maken voor patiënten. Met ons unieke target discovery-platform ontdekken we nieuwe targets die de diepere
oorzaak van de ziekte aanpakken in plaats van enkel de symptomen. We hebben een aanzienlijke pijplijn
opgebouwd van nieuwe kandidaatgeneesmiddelen voor ontsteking, fibrose en meer. Op die manier willen we een
blijvende positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.
In 2020 kregen wij goedkeuring in Europa en Japan voor ons eerste innovatieve product, filgonitib bij de handeling
van RA. Filgotinib wordt er nu gelanceerd.

Implementatie van onze CSR-initiatieven
Sinds onze oprichting meer dan 20 jaar geleden richten we ons op de ontdekking en ontwikkeling van innovatieve
geneesmiddelen voor de behandeling van ernstige ziekten met grote onvervulde medische behoeften.
Op basis van onze missie hebben we in 2018 de vier materiële aspecten van onze inspanningen rond verantwoord
en duurzaam ondernemen bepaald in overleg met interne en externe stakeholders op onze verschillende locaties.
Deze materiële aspecten helpen ons om de duurzaamheidskwesties af te bakenen en prioriteiten te stellen die het
allerbelangrijkst zijn voor de groei, de risico’s en de doelen van ons bedrijf en voor onze stakeholders, waaronder
patiënten, beleggers, analisten, werknemers en leveranciers. De vier materiële aspecten zijn ook in 2020 nog steeds
de vier pijlers van onze CSR-strategie en actieplannen en zorgen ervoor dat we verslag uitbrengen over de meest
interessante en relevante kwesties. We beoordelen de rapportage-aspecten ook regelmatig op hun relevantie om
zeker te zijn dat ze actueel en volledig blijven.
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De vier prioritaire onderwerpen en materiële CSR-aspecten die we
naar voor schuiven zijn:
Het leven van mensen verbeteren
▪ Wetenschap en innovatie
▪ Samenwerkingen afsluiten om innovatie aan te reiken aan patiënten
▪ Toegang tot onze kandidaatgeneesmiddelen
Ga naar het hoofdstuk, pagina 6

Onze medewerkers zijn de drijvende kracht van Galapagos
▪ Een sterke bedrijfscultuur opbouwen
▪ Human Capital Management
▪ Betrokkenheid van werknemers
Ga naar het hoofdstuk, pagina 12

Ethisch en verantwoord ondernemen
▪ Onze activiteiten ethisch en integer beheren
▪ Onze gedragscode
Ga naar het hoofdstuk, pagina 21

We hebben oog voor milieu, gezondheid en veiligheid
▪ Milieubeleid
▪ Eco-efficiënte activiteiten
▪ Welzijn van de werknemers
Ga naar het hoofdstuk, pagina 26

Om onze gegevensverzameling te standaardiseren, gebruiken we de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
(Sustainable Development Goals; SDG’s) als ons referentiekader om de materiële aspecten te koppelen aan ons
werkgebied. De SDG’s werden in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties goedgekeurd als een universele
oproep tot actie om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle
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mensen tegen 2030 vrede en welvaart genieten. Dit CSR-rapport verstrekt de niet-financiële informatie die vereist
is door de artikelen 3:6 §4 en 3:32 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Voor de bespreking
van de risico’s verwijzen we naar de rubriek Risicofactoren in dit jaarverslag.
We hebben acht belangrijke SDG’s vastgelegd waarvoor wij, volgens ons, een verschil kunnen maken. De
onderstaande tabel koppelt onze materiële aspecten en werkgebieden aan specifieke aspecten van het SDG-kader:
Goede gezondheid en welzijn

Kwaliteitsonderwijs

en levens verbeteren met onze

en koesteren een inclusieve, open

baanbrekende geneesmiddelen

en ondersteunende werkomgeving

Onze kernopdracht is gezondheid

We investeren in onze werknemers

op onze negen locaties in Europa
en de VS
Gendergelijkheid

Waardig werk en economische

waarin we gendergelijkheid

We hebben onze

groei

We cultiveren een bedrijfscultuur
nastreven

langetermijnambitie om een
volledig geïntegreerd
biofarmaceutisch bedrijf te worden,
waargemaakt en stellen
momenteel meer dan 1.300 mensen
tewerk in onze negen locaties in
Europa en de VS

Industrie, innovatie en

Ongelijkheid verminderen

Onze missie is om op een sociale en

evenwichtig personeelsbestand uit

duurzame manier innovatieve

te bouwen volgens een aantal

geneesmiddelen aan te reiken aan

criteria, zoals geslacht,

patiënten die lijden aan ernstige

nationaliteit, etniciteit,

ziekten in domeinen met grote

professionele achtergrond en

onvervulde medische noden

beperking

Klimaatactie

Samenwerken om doelen te

nemen initiatieven om het milieu

We staan open voor interne en

infrastructuur

We streven ernaar om een

bereiken

We waarderen onze planeet en
te beschermen en

externe samenwerkingen om

milieuvriendelijkere praktijken te

samen te werken aan onze missie

hanteren binnen onze organisatie

om broodnodige innovatieve
oplossingen te vinden voor
patiënten

Als onderdeel van ons CSR-engagement volgen we nieuwe ontwikkelingen en praktijken op en zullen we
overwegen om nieuwe prioriteiten te stellen die onze CSR-activiteiten in de toekomst kunnen verbeteren.
Ons engagement en onze werkgebieden worden hieronder beschreven bij de bespreking van de vier materiële
aspecten die ook verband houden met de acht SDG’s die we belangrijk achten voor het bedrijf.
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Materieel aspect 1: Het leven van mensen
verbeteren

We trachten baanbrekende medicijnen met een nieuw werkingsmechanisme te ontdekken, te ontwikkelen
en uiteindelijk te commercialiseren. We richten ons op ziektegebieden met een grote onvervulde medische
behoefte. De kern van onze missie is het leven verbeteren van patiënten met ernstige ziekten aan de hand van
geneesmiddelen die nieuwe behandelingsopties bieden.

We pionieren voor patiënten
Er is een reële behoefte aan geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen die de onderliggende oorzaak
van een ziekte aanpakt. Er zijn tal van ziekten waarvoor momenteel geen goedgekeurde behandeling bestaat
en nog veel meer ziekten waarvoor de huidige behandelingen ruimte laten voor betere resultaten bij patiënten.
Dankzij geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen krijgen zorgverleners en patiënten alternatieve,
nieuwe klinische opties. Tegelijkertijd kunnen deze geneesmiddelen de lasten voor de samenleving verminderen,
onder meer door lagere kosten voor de gezondheidszorg.

Wij creëren waarde met wetenschap
Lees het Magazine, bezoek https://reports.glpg.com/annual-report-2020/nl/magazine
Ons zeer flexibele target- en drug discovery-platform werd toegepast op tal van therapeutische gebieden en
onze uitgebreide pijplijn omvat vandaag een breed spectrum aan ziektegebieden, met een focus op
kandidaatgeneesmiddelen voor ontsteking en fibrose in alle ontwikkelingsfasen. Na de goedkeuring van ons eerste
product, filgotinib bij de behandeling van RA, hebben we filgotinib in een aantal Europese landen gelanceerd en
verwachten we de commerciële roll-out in Europa in de loop van 2021 verder te versnellen. We hopen later dit
jaar ook goedkeuring te krijgen van de Europese autoriteiten voor een tweede indicatie, CU, en kijken ernaar uit
om filgotinib naar patiënten in heel Europa te brengen.

Wij zien het groots
Werken bij Galapagos, bezoek www.workatgalapagos.com
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R&D-doelstelling

We blijven enorm investeren in R&D en trachten om de twee jaar een fase 3-studie te starten, en trachten elk jaar
minstens drie klinische proof-of-concept-studies uit te voeren, tenminste drie preklinische kandidaatproducten,
en tenminste zes nieuwe gevalideerde targets af te leveren. De impact van de COVID-19-pandemie op onze R&Ddoelstellingen op het moment van publicatie van dit verslag wordt hier beschreven.

€524M
Kosten voor
onderzoek &
ontwikkeling in 2020
+25% vs 2019

Op basis van ons krachtige drug discovery-platform bouwen we een uitgebreide, vroege pijplijn van nieuwe
kandidaatproducten om blijvende innovatie te garanderen, met mogelijke voordelen voor patiënten,
zorgverleners en de maatschappij.
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Brede R&D portfolio

* LO: Lead optimization

We willen veelbelovende programma’s selecteren voor interne ontwikkeling en commercialisatie en ons verder
vestigen als een volledig geïntegreerd biofarmaceutisch bedrijf. Met de lancering van filgotinib en met een
brede pijplijn van vroege tot gevorderde programma’s, zijn we goed op weg om innovatieve geneesmiddelen voor
patiënten beschikbaar te maken.

Onze klinische pijplijn
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Sneller innoveren dankzij samenwerkingen
We hebben een aantal samenwerkingen met belangrijke farmaceutische bedrijven om onze R&D-inspanningen
aanzienlijk te verbeteren en innovatie na te streven in het voordeel van patiënten. We zijn zeer trots op de
baanbrekende R&D-samenwerking met Gilead die we in 2019 hebben afgesloten. Deze samenwerking moet ons in
staat stellen onze pijplijn van nieuwe kandidaatproducten aanzienlijk te versterken.
Om onze pijplijn in ontstekingsziekten verder te versterken, hebben we in 2020 samenwerkingen afgesloten
met Ryvu en Scipher Medicine om samen te werken aan het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe
kandidaatgeneesmiddelen voor ontstekingsziekten. In onze fibrosepijplijn hebben we een samenwerking
afgesloten met OncoArendi voor de behandeling van ernstige fibrotische ziekten.
We evalueren voortdurend nieuwe mogelijkheden om aan onze pijplijn toe te voegen om zo innovatie te bieden
aan patiënten.

Toegang tot onze onderzoekspublicaties
Open access publishing zal ons helpen bij ons streven om ons onderzoek vrij toegankelijk te maken voor de
onderzoeksgemeenschap en andere belanghebbenden. Wij willen een bijdrage leveren aan de samenleving door de
ontdekking van baanbrekende therapieën voor ziekten met een grote onvervulde medische behoefte. Door Open
Access maken wij onze wetenschappelijke onderzoekspublicaties openbaar toegankelijk.

Toegang tot onze kandidaatgeneesmiddelen
In ons streven naar de ontwikkeling en commercialisatie van nieuwe geneesmiddelen die het leven van mensen
kunnen verbeteren, moedigen we patiënten aan om deel te nemen aan klinische studies waar mogelijk. Deze
klinische studies zijn van cruciaal belang om informatie (of gegevens) te verzamelen die nodig is (zijn) om
kandiaatgeneesmiddelen te evalueren en die goedgekeurd te krijgen door de gezondheidsinstanties, zoals de FDA
en EMA.
Informatie over lopende klinische studies voor onze kandidaatgeneesmiddelen is beschikbaar op clinicaltrials.gov,
een dienst van de Amerikaanse National Institutes of Health die informatie verstrekt over klinische studies die
wereldwijd worden uitgevoerd.
Naast de informatie op clinicaltrials.gov, is er informatie voor patiënten over onze fase 3-studies te vinden op
verschillende andere websites.
Onze partner Gilead lanceerde studie-informatieportalen over de fase 3-studies met filgotinib bij de ziekte van
Crohn (DIVERSITY).
In zeldzame gevallen kunnen patiënten niet deelnemen aan klinische studies en hebben zij alle beschikbare
behandelingsopties geprobeerd. In deze gevallen hanteert Galapagos een beleid om te beoordelen of het
studiegeneesmiddel buiten een klinische studie aan een patiënt kan worden aangeboden via een programma
dat ‘voorlopige toestemming voor toepassing’ (“expanded access”) wordt genoemd. Voorlopige toestemming voor
toepassing wordt ook vaak ‘gebruik in schrijnende gevallen’ (“compassionate use”) genoemd. Een volledige versie
van ons beleid inzake voorlopige toestemming voor toepassing vindt u op onze website.
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Realisaties in 2020
▪ We hebben 5 nieuwe gevalideerde targets afgeleverd, tegenover ons streefdoel van 6
▪ We hebben 3 nieuwe preklinische kandidaatgeneesmiddelen voorgedragen, die allemaal verwacht
worden een nieuw werkingsmechanisme te hebben, tegenover ons streefdoel van 3
▪ We hebben 10 proof-of-concept-studies opgestart, tegenover ons streefdoel van 11
▪ We hebben 1 kandidaatproduct (filgotinib) ingediend voor goedkeuring in een bijkomende indicatie
door de regelgevende instanties in Europa tegenover ons doel van 1
▪ We hebben 1 goedkeuring van regelgevende instanties ontvangen voor ons kandidaatgeneesmiddel
(filgotinib) in Europa en Japan
▪ In juni 2020 hebben we een nieuwe Galapagos Medical Information-service ingericht en we hebben
272 aanvragen ontvangen
Sinds 2009 leverden onze successen 47 preklinische kandidaatgeneesmiddelen op, waarvan de meeste een
nieuw werkingsmechanisme hebben. Daarvan bevinden er zich nu 24 in de klinische fase, en 18 daarvan
worden verwacht een nieuw werkingsmechanisme te hebben.

Toekomstige ambities
▪ Topline

resultaten

van

lopende

klinische

studies

en

proof-of-concept-studies

in

ons

Toledo-programma
▪ Lancering van een informatief portaal over onze klinische studies voor patiënten en artsen
▪ Investeren in onze target discovery-capaciteiten om onze pool van targets te verbreden, wat op zich
jaarlijks meer gevalideerde targets en proof-of-concepts zouden moeten opleveren
▪ Blijven zoeken naar win-win-samenwerkingen om de pijplijn in een vroeg stadium te versterken
▪ In afwachting van de goedkeuring verwachten we ons eerste innovatief product in een bijkomende
indicatie, CU, in Europa te lanceren
▪ Blijven voortbouwen aan een Europese commerciële organisatie om innovatie te bieden aan
patiënten die baanbrekende geneesmiddelen nodig hebben
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Onze workspace voor targets & medicijnen uitbreiden

Om onze kans te vergroten om nieuwe targets te vinden, zullen we ons target-domein uitbreiden en
niet alleen de geselecteerde pool van 6.000 genen die voor geneesmiddelenontwikkeling interessant zijn
gebruiken, maar vertrekken van het volledige eiwitcoderende genoom van meer dan 20.000 genen.

€5,17B
Korte termijn
financiële
investeringen,
geldmiddelen en
kasequivalenten eind
2020
Een sterke balans om
toekomstige groei te
verzekeren
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Materieel aspect 2: Onze werknemers zijn de kracht
achter Galapagos

Het aantrekken, koesteren van en in dienst houden van onze medewerkers is essentieel voor ons succes bij
het ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen die een verschil kunnen maken voor
patiënten. Dit willen we bereiken door van Galapagos de coolste werkplek te maken. Onze benadering van talent
vloeit voort uit onze kernwaarden en onze strategische talentinitiatieven.
‘Make it Happen’ is de kern van onze bedrijfscultuur: mensen hebben het gevoel dat ze impact kunnen maken
in onze organisatie, wat zeer motiverend is. We blijven ervoor zorgen dat dit aspect wordt beschermd en beheerd
terwijl we ons als organisatie blijven ontwikkelen.
We zetten ons in voor de diversiteit van ons personeel en doen er alles aan om een inclusieve, open en
ondersteunende werkomgeving te koesteren op onze locaties in Europa en de VS.
Met het doel om meerdere klinische studies in 2021 uit te voeren en onze ambitie zijnde de commercialisatie
van ons eerste product, filgotinib voor de behandeling van RA, verder te versterken doorheen Europa, blijft onze
organisatie zich ontwikkelen, bouwen we expertise op en zetten we ons in voor het behoud van ons bedrijfs-DNA.

Gendergelijkheid
We streven naar gendergelijkheid op verschillende niveaus, zoals het aantrekken van talent, meer vrouwen in een
leidinggevende positie en de talentpijplijn, gelijk loon voor mannen en vrouwen, het creëren van een inclusieve
bedrijfscultuur en een strikte implementatie van het beleid inzake ongewenst seksueel gedrag. We zetten ons in
om gendergelijkheid te ondersteunen via beleidsontwikkeling, vertegenwoordiging en transparantie.
Zo vierden we in 2020 de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschappen om gelijke toegang
tot, en deelname aan de wetenschap voor vrouwen en meisjes te steunen. Het talent en de toewijding van onze
R&D-collega’s, waarvan 60% vrouw is, is essentieel om patiënten nu en in de toekomst te helpen.
We hebben ons ook aangesloten bij een consortium van bedrijven die werken aan STEM-initiatieven, met een
belangrijke focus op meisjes en STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) (www.dasgeniaal.be en
www.cestgenial.be). Eén van de initiatieven in 2020 was een film, gefilmd in ons hoofdkwartier in Mechelen en
uitgezonden op de nationale televisie en via de sociale media (#STEMheroes), waarin het bezoek van een studente
van de middelbare school wordt gedocumenteerd. Zij praat bij Galapagos met twee wetenschappers over hun
passie voor wetenschap, en over wat wetenschappelijk onderzoek voor de wereld kan betekenen. De film (met
Engelse ondertitels) is hier te vinden.
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In januari 2021 is Galapagos voor het tweede jaar opgenomen in de Bloomberg Gender Equality Index, die
de prestaties volgt van beursgenoteerde bedrijven die inspanningen bekendmaken om gendergelijkheid te
ondersteunen.

Galapagos is ook trots op onze plaats in de Bloomberg
Gender-Equality Index 2021

De lijst omvat 380 bedrijven met hoofdkantoren in 44
landen en regio’s, verspreid over 11 sectoren

Diversiteit
Onze benadering van diversiteit is diep verankerd in onze cultuur. Onze cultuur en waarden verbinden ons in alles
wat we doen. Dit komt tot uiting in onze beslissingen en handelingen, terwijl wij ernaar streven een inclusief en
divers personeelsbestand te blijven ontwikkelen naarmate ons bedrijf verder groeit en evolueert. We streven naar
diversiteit op vlak van geslacht, nationaliteit, etniciteit, professionele achtergrond en beperking.
Maar hoe divers we ook zijn, we hebben allemaal hetzelfde doel: medische doorbraken realiseren om het leven
van mensen te verbeteren.

Onze groep in cijfers
Aantal medewerkers Galapagos groep

Totaal aantal werknemers van Fidelta is 185. Fidelta werd op 4 januari 2021 verkocht aan Selvita. Tevens omvat het totaal aantal werknemers, consultants en
tijdelijke werknemers.
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▪ In 2020 hebben we 504 nieuwe werknemers in dienst genomen, waarvan 58% vrouwelijke nieuwe werknemers
▪ We blijven mensen met verscheidene achtergronden aantrekken en hebben momenteel 50 verschillende
nationaliteiten in dienst binnen de Galapagos groep
▪ Onze raad van toezicht bestaat momenteel uit acht leden, waaronder vier vrouwen (we verwijzen naar het
onderdeel raad van toezicht in ons jaarverslag 2020 voor meer informatie over elk lid van de raad van
toezicht)
▪ Onze directieraad bestaat momenteel uit zes leden die allen mannen zijn (we verwijzen naar het onderdeel
directieraad in ons jaarverslag 2020 voor meer informatie over elk directieraadlid)
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Human Capital Management
Bij Galapagos zijn we ervan overtuigd dat onze sterke bedrijfscultuur cruciaal is voor het succes van ons bedrijf.
Onze drang om onszelf uit te dagen zonder faalangst vormt de basis van onze werkwijze. Hoewel deze gedurfde
houding van nature in ons DNA zit – en we uitzonderlijke mensen aanwerven die daar perfect bij passen – hebben
we onze bedrijfscultuur uitgetekend op basis van een aantal gedragsnormen:
▪ We fungeren als pionier en zijn optimistisch in onze ambities, gemotiveerd door innovatie en aangetrokken
door het onbekende

▪ We staan positief tegenover verandering en passen ons aan de omstandigheden aan. Af en toe vallen
schrikt ons niet af; het is hoe we weer opstaan dat ertoe doet

▪ We dagen onszelf uit en nemen niet snel aan dat iets onmogelijk is

▪ Samen willen we waarde creëren en levens verbeteren door middel van wetenschap – en we vinden manieren
om dit waar te maken
Naarmate nieuwe mensen met verschillende achtergronden zich bij ons avontuur voegen, willen we ervoor zorgen
dat onze bedrijfscultuur op de juiste manier evolueert. We blijven gestructureerde, geïntegreerde systemen en
praktijken ontwikkelen die ervoor zorgen dat de wegen op onze ontdekkingsreis allemaal in dezelfde richting
lopen – omdat onze bedrijfscultuur alles overstijgt wat we doen.
Onze medewerkers zijn de kern van alles wat we doen. In onze voortdurende inspanningen om een geweldige
werkervaring bij Galapagos mogelijk te maken, bieden wij onze medewerkers de mogelijkheid om te groeien,
te ontwikkelen, te falen, te leren en te slagen. Onze ambitieuze bedrijfsstrategie biedt geweldige kansen om
grenzen te verleggen, vaardigheden en competenties te verbeteren met als doel innovatieve wetenschap en
baanbrekende geneesmiddelen te blijven leveren. We eren onze successen, terwijl we voortdurend de lat hoger
leggen en ruimte laten voor vallen en opstaan om innovatie te stimuleren. We moedigen onze mensen aan om
verantwoordelijkheid te nemen, ondernemend te zijn en een verschil te maken.
Bij Galapagos bieden we een competitief en dynamisch loonpakket aan dat erop gericht is onze werknemers
te belonen, te erkennen, te helpen ontplooien en in dienst te houden op een manier die in lijn ligt met
de bedrijfsstrategie en -cultuur. De loonpakketten voor werknemers omvatten prestatiepremies en, voor veel
werknemers, ook op aandelen gebaseerde mogelijkheden, die helpen duurzame prestaties te stimuleren en
werknemers te belonen voor hun bijdrage aan ons succes. De voordelen die wij bieden, verschillen van land
tot land en zijn gebaseerd op lokale gebruiken, gewoonten en wettelijke voorwaarden. Tot de secundaire
arbeidsvoorwaarden behoren dekking van kritieke risico’s en belangrijke levensgebeurtenissen, alsmede
verschillende vormen van verlof ter ondersteuning van een goed evenwicht tussen werk en privé-leven.
We streven naar een inclusieve, open en ondersteunende werkomgeving in onze vestigingen over de hele
wereld. We organiseren regelmatig aanwervingsbijeenkomsten in al onze businessunits om de snelgroeiende
teams te inspireren en op één lijn te krijgen met onze visie en ambitie. We houden regelmatig informele
virtuele vergaderingen met leden van de directieraad voor nieuwe en bestaande werknemers in de verschillende
vestigingen.
We luisteren naar onze mensen via formele en informele kanalen die zijn opgezet om voldoende anonimiteit en
psychologische veiligheid te garanderen. Er worden enquêtes gehouden om onze acties, de impact en flexibiliteit
van onze personeelsprocessen te evalueren. Aan de hand van deze en andere indicatoren kunnen we acties
overwegen om onze werkomgeving te optimaliseren en de personeelservaring te verbeteren.
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Tijdens de wereldwijde pandemie hebben we een aantal initiatieven genomen om medewerkers te helpen
deze ongekende crisis het hoofd te bieden, zoals het verstrekken van extra elektronica om thuiswerken te
vergemakkelijken, het organiseren van online mindfulness momenten, het betalen van een toelage om de extra
kosten thuis te dekken, en het implementeren van betrokkenheidsinitiatieven om hechtheid binnen de teams te
creëren en het gevoel te versterken tot de Galapagos-familie te behoren.

Ons engagement voor lokale gemeenschappen en
liefdadigheidsinstellingen
We willen deel uitmaken van de gemeenschap waarin we werken en wonen. In het licht van de aanhoudende
COVID-19 pandemie hebben we onze jaarlijkse Company Day, die traditioneel een deel omvat dat gewijd is
aan tijd doorbrengen met een reeks liefdadigheidsorganisaties, omgevormd tot een “We Care”-initiatief op onze
verschillende locaties. We zijn ervan overtuigd dat onze bijdrage aan onze gemeenschappen nog belangrijker is
dan voorheen.
In onze verschillende vestigingen hebben we ons ingezet voor diverse liefdadigheidsorganisaties die kinderen en
hun gezinnen steunen. Met alle ingezamelde cadeaus, kaarten en donaties hebben we kansarme mensen geholpen
om van de feestdagen te genieten.
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We promoten een wetenschappelijke carrière via STEM-initiatieven
Wij zetten ons actief in voor de promotie van wetenschap en een loopbaan in de wetenschap. We hebben
ons aangesloten bij een consortium van meer dan 18 internationale bedrijven en lokale organisaties met één
gezamenlijk doel: een vonk creëren voor wetenschap, technologie, techniek, wiskunde, productie en ontwerp bij
kinderen tussen 10 en 14 jaar oud. Samen met jongeren betrekken we ouders, leerkrachten en bedrijven om dit
doel te bereiken, en dit met een inclusieve en genderbewuste aanpak gericht op scholen, bedrijven, evenementen
en verschillende online-kanalen.
Ons doel is om kinderen en jongeren te inspireren en STEM-gerelateerde onderwerp toegankelijk te maken:
▪ Aantonen dat grote maatschappelijke uitdagingen zoals biodiversiteit, de klimaatwijziging, vaccins,
digitalisering, enzoverder, opgelost kunnen worden met STEM-kennis
▪ Efficiënt samen te werken met ouders, leerkrachten en bedrijven, om STEM online en offline, en thuis tot bij
de doelgroep te krijgen
▪ Te bewijzen dat STEM voor iedereen is, ongeacht je achtergrondkennis, afkomst, of wat dan ook, door de
nodige aandacht aan specifieke doelgroepen te besteden
Voor meer informatie: www.dasgeniaal.be en www.cestgenial.be
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Realisaties in 2020
▪ We zetten ons samen met lokale gemeenschappen in om ‘terug te geven aan de maatschappij’
▪ Tijdens COVID-19 hebben we ons talent-scoutingmodel verbeterd om de aanwerving te garanderen
van kandidaten die goed passen bij het DNA van Galapagos door meer gebruik te maken van
rekruteringstools, digitale en op casusgerichte presentaties
▪ De Galapagos-carrière website werd verfijnd, gedigitaliseerd en kreeg de naam "Your call for purpose"
om interactie, inzicht en kandidaatvriendelijkheid te stimuleren. We benaderden externe kandidaten
en pitchten onze Employer Branding en waardenproposities op verschillende carrièrebeurzen
▪ We maakten onze onboarding-aanpak en programma meer efficiënt, robuust en aantrekkelijk.
Volgend hieruit hebben verschillende business units onboarding-initiatieven opgezet en versterkten
we het concept van een "buddy”. Bijkomend werd er een onboarding-app ingezet om de
bedrijfswaarden over te brengen en te helpen met een vlotte en effectieve start
▪ Ons prestatiemanagementproces belichaamt dat talent centraal staat en dat de ontwikkeling van
werknemers cruciaal is voor ons succes. Wij stimuleren collegiale betrokkenheid, interne mobiliteit
en een open feedbackcultuur om prestaties te verbeteren en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.
In 2020 hebben ongeveer 79 talenten (waarvan meer dan 70% vrouwelijke werknemers) nieuwe rollen
en opdrachten met meer verantwoordelijkheden op zich genomen
▪ Onze visie dat elke medewerker een talent is, stimuleert gerichte leerinterventies voor persoonlijke
en domeinexcellentie. In 2020 hebben we ons gericht op het verbeteren van teamervaringen, een
traject dat de komende jaren zal worden voortgezet. We hebben de te ontwikkelen competenties
geïdentificeerd en geprioriteerd die zullen bijdragen aan de prestaties en onze talenten voorbereidt
op toekomstige uitdagingen in lijn met zowel de organisatiestrategie, als de individuele
ontwikkelingsambities
▪ Ons Total Reward Center of Expertise leidde de creatie en uitrol van lokale beloningsaanbiedingen in
nieuwe geografische markten, waardoor medewerkers internationaal konden worden aangeworven,
betrokken en behouden. Dit was een belangrijke stap in de ondersteuning van onze
commercialiseringsambities in de 5 grote EU-markten en de Benelux. Daarnaast hebben we, als
onderdeel van ons evoluerend aanbod, zowel op internationaal als op nationaal niveau verbeteringen
doorgevoerd ten voordele van onze werknemers, waaronder de lancering van jaarlijkse op aandelen
gebaseerde beloningen om de onderneming en onze senior medewerkers nog meer op één lijn te
brengen, verbeteringen aan het beleid inzake familiaal verlof en de introductie van een financieel
ondersteuningspakket dat werken op afstand mogelijk maakt als onderdeel van onze bredere
herformulering van de toekomst van werk
▪ We hadden een personeelsverloop van 2,2% voor de Galapagos-groep, exclusief de beëindiging van
tijdelijke en consultancycontracten
▪ We hebben een platform opgezet om de digitale ambities bij HR te verwezenlijken door het pad te
effenen voor de lancering en go-live van een SAP-gebaseerd performance management tool tegen
eind 2020
▪ Met groeiende kantoren op nieuwe Europese locaties (Duitsland, Spanje en Italië) hebben we ook
volwaardige HR-diensten en payroll voor alle werknemers opgezet
▪ We zijn bijkomende plannen gestart om dichtbij en in verbinding te blijven met al onze medewerkers
en de leiderschapsteams te ondersteunen om de uitdagingen en ongekende aspecten van COVID-19
aan te pakken. Er werd de nodige zorg besteed aan onze medewerkers in de laboratoria met frequente
interacties. Onze medewerkers werden in staat gesteld om nieuwe manieren van werken en
samenwerken te ontdekken, met behulp van behendigheid, hart en nederigheid
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▪ Met de tegenslagen van 2020 in ons achterhoofd hebben we verder geïnvesteerd in de voorbereiding
van sterke communicatieplannen met uitgebreide vragen en antwoorden voor de hogere kaderleden,
zodat zij dichter bij hun teams konden staan, goed uitgerust en ondersteund werden. Een blijvende
transparante en open toon van de top, authentieke presentaties tijdens townhall meetings die vragen
en antwoorden van alle medewerkers toelieten, hebben ertoe bijgedragen dat de medewerkers het
bedrijfsnieuws in perspectief konden plaatsen en vertrouwen kregen in ons vermogen om deze
tegenslagen met een plan en inzet te boven te komen
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Toekomstige ambities
▪ 'We Care’ is onderdeel van ons wereldwijde Galapagos DNA. We blijven ons inzetten voor lokale
initiatieven die impact maken
▪ Wij streven ernaar lokale STEM-initiatieven te ondersteunen in onze verschillende vestigingen
▪ We willen een tweede leven geven aan onze afgeschreven IT-materialen, door ze te schenken aan
lokale organisaties voor educatieve ondersteuning
▪ Het team zal zich blijven richten op proactiviteit en het waarborgen van kwaliteit. Wij willen onze
Employer Branding-positie verbeteren via campagnes die inspireren: "Call for Purpose" en "In theorie
is alles mogelijk - in de praktijk maken wij het waar!". Intern zijn we van plan om de mobilisatie
van talenten over de afdelingen heen verder te stimuleren om een brede waaier van vaardigheden en
expertise op te bouwen, terwijl we meer connectiviteit en betrokkenheid creëren om interne talenten
te laten groeien
▪ Onze leiders worden gestimuleerd om een voorbeeldfunctie te vervullen, de bedrijfswaarden te
belichamen en een context te creëren waarin hun teams kunnen uitblinken en zo het
concurrentievermogen van ons talent en de organisatie te verbeteren. Interne talentpijplijnen en
opvolgingsplannen zullen waar nodig worden verfijnd
▪ Om een eenvoudige, toekomstbestendige en aantrekkelijke waarde-proposities voor werknemers
te garanderen, hebben wij digitale technologie omarmd en tegelijkertijd onze kernprocessen
voortdurend verbeterd. Wij blijven gebruik maken van geavanceerde digitale oplossingen om de
ervaring van kandidaten en werknemers te verbeteren en de menselijke processen in de hele
organisatie te versterken
▪ We zullen ons competitieve verloningspakket blijven ontwikkelen om getalenteerde medewerkers
aan te trekken, te behouden en te betrekken. Verloning is een aandachtspunt omdat het Galapagos
een differentiatiehoek en concurrentievoordeel geeft. Daarnaast zullen wij zoeken naar verdere
mogelijkheden om onze verloningsprincipes tot leven te brengen, waaronder het versterken van de
koppeling tussen verloning en prestaties, werknemers laten delen in het succes van de onderneming
in overeenstemming met de belangen van de aandeelhouders, concurrerend blijven op bestaande en
nieuwe geografische markten, en werknemers en hun gezinnen ondersteunen met lokaal relevante
secundaire arbeidsvoorwaarden
▪ We zullen doorgaan met het stimuleren en activeren van zowel mindset als praktijk als het gaat
om organisatorische wendbaarheid. Het begint met het bouwen van een veerkrachtige organisatie
en het stimuleren van connecties en samenwerking met empathie binnen het bedrijf. Ons staande
houden in een turbulente omgeving en een hoge mate van ontvankelijkheid voor onze mensen, is
onze belangrijkste agenda en zal dat blijven. Verder zullen leiderschap en lijnmanagement worden
versterkt, interne mobiliteit worden gestimuleerd en onze aanpak om onze talenten te behouden en
te laten groeien in projecten en programma's worden verbeterd
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Materieel aspect 3: Ethisch en verantwoord
ondernemen

Bij Galapagos is onze kernactiviteit geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen ontdekken en
ontwikkelen, en we geven prioriteit aan ethisch gedrag op alle vlakken.
Voor ons is ethisch gedrag enorm belangrijk en onlosmakelijk verbonden met onze business: preklinische en
klinische testen, toegang tot onze studiegeneesmiddelen via onze klinische studies, voorlopige toestemming voor
toepassing van geneesmiddelen in de ontwikkelingsfase voor patiënten die niet in aanmerking komen voor
deelname aan klinische studies, en onze ethische gedragscodes.
Om ervoor te zorgen dat onze activiteiten in overeenstemming zijn met de regelgevende en bedrijfsbeleidslijnen
en dat we ethisch ondernemen, hebben we een programma voor naleving en ethiek ontwikkeld dat beschikbaar
is op ons intranet.

Dierenwelzijn bij geneesmiddelenontwikkeling
Het is onmogelijk om de complexe interacties in een levend organisme te onderzoeken enkel met behulp
van modellering en in vitro onderzoeken. In vivo studies blijven essentieel bij de ontdekking, ontwikkeling en
productie van nieuwe geneesmiddelen. Bovendien vereisen de regelgevende instanties wereldwijd dat nieuwe
producten bij zowel dieren als mensen worden geëvalueerd om de kwaliteit, doeltreffendheid en veiligheid van
deze producten te garanderen alvorens ze goedkeuring verlenen voor commercialisatie. Zonder dierproeven
zouden er geen nieuwe geneesmiddelen goedgekeurd worden.
Galapagos verbiedt echter expliciet onethische behandeling van dieren zonder dierenverwaarlozing of
-mishandeling. We streven naar het bieden van hoge levenskwaliteit aan de dieren, terwijl we blijven zoeken naar
manieren om te verbeteren. We hebben procedures ingevoerd die onze inzet en verantwoordelijkheid aantonen
om niet-klinische testen op dieren zoveel mogelijk te verfijnen, te beperken en te vervangen en we zullen daarom
alternatieve methoden blijven onderzoeken, promoten en verder implementeren. Daarom staan we voor nietklinische ontwikkelingsstudies, inclusief studies die de werkzaamheid en veiligheid van onze kandidaatproducten
beoordelen, volledig achter de strategie van de ‘drie V’s’ (“3 R’s”): Verfijning, Vermindering en Vervanging. Het
3V-principe is gebaseerd op de veronderstelling dat dieren alleen mogen worden gebruikt als alle inspanningen
van een wetenschapper om een niet-dierlijk alternatief te vinden zijn mislukt en dat, wanneer dieren nodig zijn,
alleen de meest menselijke methoden mogen worden gebruikt met het kleinste aantal dieren dat nodig is om
gegronde informatie te verkrijgen.
In het kader van de 3V-strategie maken we vaker gebruik van in silico (computermodellering) en in vitro
(cellulaire testen) ontwerpen en benaderingen. Voorbeelden zijn de implementatie van in silico-software en

in vitro testen om vroegtijdige beoordeling van potentiële veiligheidsproblemen mogelijk te maken. Andere
verbeteringen waaronder de implementatie van nieuwe farmacologische modellen ter ondersteuning van
vermindering in ontwikkeling gebaseerd op dieren of het herzien van procedures door de ethische en
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dierenwelzijnscomités. Onlangs hebben we een artikel gepubliceerd over een nieuwe in silico benadering,1 deze
kreeg een award toegekend door de Society of Toxicology. We zijn betrokken in een aantal
samenwerkingsverbanden, waaronder het Virtual Human Platform. Deze organisatie richt zich op het versnellen
van het overgang naar diervrije veiligheidsbeoordelingen doormiddel van innovatie in data science, menselijke
weefselcultuur-modellen en overgangsmanagement.
Onze focus op dierenwelzijn leidt tot een continue verbetering van onder andere de huisvestingsomstandigheden
van dieren, betere verrijking van de dierenomgeving (voedsel, spelletjes, sociale activiteiten), beoordeling van
anomalieën en inzet tot onmiddellijke actie. We verwachten hetzelfde ethos van derde partijen waar we mee
samenwerken zoals de Contract Research Organizations (CROs) en academici. We hebben een grondige
doorlichting van alle derde partijen uitgevoerd en hebben regelmatige contactmomenten met hen om over
bijvoorbeeld de zorgcultuur, verrijkende best practices, huisvesting van dieren in groep versus alleen, of de grootte
van de dierenkooien.
Daarnaast volgen we Richtlijn 2010/63/EU met betrekking tot testen met dieren in Europa. De vereiste om te
voldoen aan Richtlijn 2010/63/EU maakt deel uit van het voorbeoordelings- en selectieproces van de Europese
laboratoria die we gebruiken voor niet-klinische testen en we controleren regelmatig het dierenwelzijn in de
Europese laboratoria die we inschakelen.
We houden ons ook aan de nationale voorschriften die strikte normen opleggen inzake dierenwelzijn voor
onze studies in Frankrijk (interne faciliteit van Galapagos). We leggen onze projecten systematisch ter ethische
goedkeuring voor aan de nationale instanties en we worden regelmatig gecontroleerd om de hoogste erkenningen
te behouden. We voeren onze preklinische testen uit via CROs die zich verbinden tot de hoogste standaarden voor
dierenwelzijn en die regelmatig gecontroleerd worden door hun respectievelijke nationale autoriteiten.
Buiten de Europese Unie moeten de lokale voorschriften voor dierenwelzijn in laboratoria nageleefd worden. In
de VS werken we bijvoorbeeld alleen met laboratoria die erkend zijn door de Association for Assessment and

Accreditation of Laboratory Animal Care.
We zijn er trots op dat het Comité voor Dierenwelzijn dat wij in 2019 hebben opgericht, doorgaat met een kader
op te zetten voor toekomstige discussies, om de beste normen voor dierenwelzijn af te dwingen en om na te
gaan of onze ethische waarden goed worden begrepen. Het Comité Dierenwelzijn rapporteert rechtstreeks aan
het Development Management Committee en de CEO van Galapagos, en naast zijn adviserende rol zal het comité
regelmatig audits organiseren om de praktijken op het gebied van dierstudies te beoordelen. Het comité heeft tot
taak om gap-analyses uit te voeren van de verwachtingen van Galapagos en de naleving te waarborgen binnen
al onze partnerfaciliteiten voor dieren, om best practices verder uit te wisselen en overeen te komen voor alle
locaties, om belangrijke beleidslijnen en standard operating procedures te ontwikkelen, om kritische prestatieindicatoren te definiëren en de inspanningen en vooruitgang te controleren, en om te communiceren over onze
ethische waarden, zowel intern als extern.

Onze ethische standpunten met betrekking tot klinische studies
Galapagos sponsort klinische studies en voert ze uit in overeenstemming met de geldende internationale normen.
De fundamentele richtlijnen zijn de Verklaring van Helsinki (en de wijzigingen) en de richtlijnen inzake Goede
Klinische Praktijken (inclusief wijzigingen) en Goede Geneesmiddelenbewaking van de Internationale Raad voor
Harmonisatie. De naleving van deze internationaal erkende richtlijnen garandeert de rechten, de veiligheid en
het welzijn van deelnemers aan onze klinische studies. Bovendien vormen andere internationale richtlijnen
zoals het Belmont-rapport, de richtlijnen van de Council for Coordination of International Medical Congresses,
de Neurenberg-code, de verklaring van de United National Educational, Scientific and Cultural Organization

1

Bercu J et al. A cross-industry collaboration to assess if acute oral toxicity (Q)SAR models are fit-for-purpose for GHS classification and labelling. Regulatory
Toxicology and Pharmacology 120 (2021) 1048433
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(Verklaring over bio-ethiek en mensenrechten) de ethische basis voor onze onderzoeksactiviteiten. We leven de
wetten en voorschriften na van de landen/regio’s waar we onze tests uitvoeren, inclusief de Amerikaanse federale
wet- en regelgeving en de EU-richtlijn inzake klinische studies.
Bovendien houden wij vast aan onze eigen interne procedures en normen voor klinische studies, ongeacht het
land waar de studie wordt uitgevoerd.
In het algemeen bepaalt ons beleid dat het belang, de veiligheid en het welzijn van de deelnemers aan de studie
en de patiënten altijd voorrang zullen krijgen op de belangen van de wetenschap, de handel en de gemeenschap.
Onze studies worden alleen gestart als ze wetenschappelijk en medisch verantwoord zijn en als ze extern
worden gevalideerd door klinische deskundigen. Ze zullen ook altijd worden beoordeeld door lokale
gezondheidsautoriteiten en ethische commissies voordat ze worden gestart. Deelnemers aan de studie (of hun
wettelijk gemachtigde vertegenwoordiger) moeten schriftelijke toestemming geven nadat ze naar behoren zijn
geïnformeerd over de studie, met inbegrip van de risico’s en mogelijke voordelen ervan. De deelnemers worden
naar behoren geïnformeerd dat ze zich te allen tijde, zonder enige uitleg, uit de studie kunnen terugtrekken en
dan geschikte standaardzorg krijgen.
Wij of onze vertegenwoordigers houden regelmatig controles ter plaatse om ervoor te zorgen dat klinische studies
worden uitgevoerd in overeenstemming met het toepasselijke goedgekeurde studieprotocol.
Bijwerkingen worden gemonitored en indien nodig gerapporteerd aan autoriteiten en ethische commissies, en
er worden passende maatregelen genomen indien nodig. Ons Comité voor Veiligheidstoezicht maakt een tijdige
evaluatie mogelijk van accumulerende veiligheidsgegevens voor lopende studies en past risicobeheerstrategieën
aan om een veilige en ethische uitvoering van studies door Galapagos te ondersteunen. Een Onafhankelijk Data
Monitoring Comité (IDMC) kan worden ingericht om op te treden als adviseur voor Galapagos over het al dan niet
voortzetten, wijzigen of beëindigen van een studie op basis van een periodieke beoordeling van de studiegegevens.
De IDMC’s blijven onafhankelijk van Galapagos en bestaan uit leden zonder relevante belangenconflicten.
Onze studies zijn voorzien van een degelijke schadeloosstelling van deelnemers indien een kandidaatgeneesmiddel
of onderzoeksprocedure een lichamelijk letsel veroorzaakt.
We geven de voorkeur aan transparantie en maken de resultaten van onze klinische studies bij patiënten,
onafhankelijk van de resultaten, beschikbaar voor artsen en onderzoekers, met volledige inachtneming van de
bescherming van de privacy van patiëntengegevens en de commerciële vertrouwelijkheid. Wij brengen verslag uit
over het resultaat volgens de CONSORT-verklaring, of Consolidated Standards of Reporting Trials, bedoeld om de
transparantie rond klinische studies te verbeteren.
We registreren klinische proeven en de samenvatting van klinische resultaten op Clinicaltrials.gov en/of het EU
Clinical Trials Register. Vanaf 1 januari 2021 hebben we er ons toe verbonden om door Galapagos gesponsorde
klinische studies van fase 1 tot 4 te registreren, en dit voor studies die worden uitgevoerd in om het even
welk geografisch gebied. Verder verbinden we ons ertoe om een samenvatting van de resultaten van de door
Galapagos gesponsorde fase 2 tot 4-klinische studies openbaar te maken binnen 6 maanden na afronding
voor pediatrische studies en binnen 12 maanden voor studies met volwassen deelnemers. Wij publiceren de
resultaten van klinische proeven vanaf fase 2 tijdig in wetenschappelijke tijdschriften met intercollegiale toetsing
in overeenstemming met de Good Publication Practice en de Uniform Requirements van de International

Committee of Medical Journal Editors voor manuscripten die aan biomedische tijdschriften en op relevante
wetenschappelijke bijeenkomsten en congressen worden voorgelegd. Als beursgenoteerde onderneming hebben
we ook verplichtingen om over onderzoeksresultaten te communiceren naar de beleggers toe op andere manieren,
bijvoorbeeld via persberichten.
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Onze gedragscode
Wij hebben een Code voor handelspraktijken en ethiek (‘de gedragscode’) opgesteld met de bindende principes
inzake handelspraktijken en ethisch gedrag dat wij verwachten van al onze medewerkers en derden die werken
namens Galapagos.
De raad van toezicht van Galapagos is verantwoordelijk voor de toepassing van de Code. De raad van toezicht
heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de toepassing en interpretatie van de Code overgedragen aan onze
algemene raadsman, die is aangesteld als onze Compliance Officer, onder deze Code.
Wij verwachten van onze directieleden, leidinggevenden en werknemers dat zij redelijke beslissingen nemen bij
de bedrijfsvoering. We moedigen onze directieleden, leidinggevenden en werknemers aan om deze gedragscode
regelmatig te raadplegen om zeker te zijn dat ze zowel naar de letter als de geest van deze gedragscode handelen.
We verwachten van onze werknemers en externe leveranciers dat ze integer, ethisch en met respect voor de
mensenrechten zakendoen. Wij verwachten dat zij belangenconflicten, corruptie en fraude uit de weg gaan. Onze
gedragscode is een verplichte opleiding en is beschikbaar in op onze website.
Onze leveranciers moeten zich houden aan contractuele bepalingen, waaronder bepalingen inzake bestrijding
van omkoping en corruptie. We overwegen CSR-selectiecriteria op te nemen in ons aankoopbeleid aangepast aan
het type van verkoper waar we mee werken. Onze algemene aankoopvoorwaarden bevatten ook een specifieke
clausule over bestrijding van omkoping en corruptie.

Realisaties in 2020
▪ Met betrekking tot dierenwelzijn hebben wij in 2020 ons Comité voor Dierenwelzijn ingevoerd en
kritische prestatie-indicatoren afgesproken. Het comité heeft als taak de best practices inzake
dierenwelzijn in alle vestigingen uit te wisselen en overeen te komen, belangrijke beleidslijnen en

▪

▪

▪
▪
▪

standard operating procedures te ontwikkelen, kritische prestatie-indicatoren te definiëren en de
inspanningen en vooruitgang te monitoren, en intern en extern te communiceren over onze ethische
waarden
Het Comité voor Dierenwelzijn bestaat uit een divers team van wetenschappers en nietwetenschappers en rapporteert rechtstreeks aan het Development Management Committee en de
CEO van Galapagos. Naast zijn adviserende rol zal het comité regelmatig audits organiseren om de
praktijken inzake dierenstudies te beoordelen
Het Comité voor Dierenwelzijn heeft meer dan 20 belangrijke "V"-initiatieven genomen en
beslissingen genomen die onze "drie V’s"-filosofie ondersteunen, en heeft dit opgenomen in ons
selectieproces voor niet-klinische partners
Om rond onze klinische testactiviteiten waarde te creëren voor patiënten, zijn er in 2020 verschillende
nieuwe functies gecreëerd om in contact te treden met patiënten en patiëntenorganisaties
93,5% van onze werknemers heeft de opleiding over onze Code of Business Conduct and Ethics gevolgd
Tijdens het introductieproces voor nieuwe werknemers benadrukken we het belang en de naleving
van het Compliance & Ethics programma, onze Code of Business Conduct and Ethics en alle
beschikbare kanalen om vragen te stellen en bezorgdheden te delen
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Toekomstige ambities
▪ We zullen onze procedures en kritische prestatie-indicatoren met betrekking tot dierenwelzijn blijven
evalueren via een intern Comité voor Dierenwelzijn van Galapagos voor al onze interne en externe
faciliteiten
▪ We zullen de voortgang meten en dit elk jaar rapporteren
▪ Wij

zullen

ons

blijven

richten

op

patiënten,

onder

meer

door

samen

met

patiëntenvertegenwoordigers ons Patient Partnership Charter op te stellen en door inzichten van
patiënten te bekomen, bijvoorbeeld bij het ontwerpen van nieuwe studies
▪ We zullen innovatieve manieren en processen onderzoeken om de last van klinische proeven voor
patiënten en locaties te verminderen
▪ We zullen eenvoudige samenvattingen van studieresultaten delen met patiënten, zoals minimaal
bepaald in de EU Clinical Trial Directive No 536/2014
▪ We zullen het Galapagos Compliance & Ethics Program verder versterken om de uitdagende noden
van onze organisatie tegemoet te komen door:
▪ Het ontwikkelen en uitrollen van een nieuwe gedragscode onder de titel "Making It Happen The

Right Way" om de relevante, huidige veranderingen te benadrukken
▪ Onze "speaking up" cultuur te promoten bij interne en externe belanghebbers
▪ Onze inzichten in onze derde partijen verder uit te werken door een doorgedreven risk assessment
structuur en due diligence in te voeren in onze nieuwe geografische regio’s
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Materieel aspect 4: We hebben oog voor de
omgeving, gezondheid en veiligheid

Het is onze missie om innovatieve geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen aan te reiken aan
patiënten die lijden aan ernstige ziekten en dit op de meest duurzame manier met zorg voor de gezondheid,
veiligheid en het welzijn van onze werknemers en met respect voor onze planeet door onze ecologische voetafdruk
tot een minimum te beperken.
Bovendien zijn wij actief in een sterk gereguleerde sector en zijn dus onderworpen aan strikte wetten en
voorschriften met betrekking tot de impact op het milieu, en de gezondheid, veiligheid en het welzijn van
werknemers.
Om ervoor te zorgen dat onze missie wordt verwezenlijkt en de wetgeving wordt nageleefd hebben wij binnen de
groep een veiligheid, gezondheid en milieu (VGM)-afdeling opgericht, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling
van een VGM-kader op basis van ISO 45001 en ISO 14001 en voor het voorstellen van een jaarlijks actieplan
om de gezondheid, veiligheid en het welzijn op het werk te bevorderen. Het management garandeert dat de
toepassing van dit actieplan en onze inspanningen op het gebied van VGM zijn verankerd in de gedeelde
verantwoordelijkheid van ons personeel: elke werknemer is verantwoordelijk voor de bescherming van de mensen
en het milieu in en rond zijn of haar werkplek. De naleving wordt gecontroleerd door uitvoering van interne en
externe audits.
We stimuleren praktische initiatieven om ongevallen en ziekte tegen te gaan en een veilige werkomgeving en
veilige bedrijfsprocessen te voorzien.
We houden veiligheidscontroles bij, conform de geldende wetgeving en zorgen ervoor dat werknemers een
opleiding krijgen over omgaan met gevaarlijke materialen, aspecten met betrekking tot het laboratorium en
veiligheid en over andere relevante beleidslijnen voor het uitvoeren van onze activiteiten. In 2020 hebben onze
drie onderzoekscentra samen twee ongevallen met verzuim gemeld (waarvan één door uitglijden, struikelen en
vallen en één door een snijwond), wat samen resulteerde in 6 verloren kalenderdagen.
We hebben momenteel geen productievestigingen, we bezitten geen gebouwen en onze administratieve
voorzieningen hebben slechts kleine milieuverplichtingen, zoals afvalverwerking en emissies van afzuigkappen.
Toch willen we onze milieu-impact verder verminderen, bijvoorbeeld door papier zo veel mogelijk te recyclen en
te vervangen door digitale middelen, en we verbinden ons ertoe om onze productiepartners met zorg te kiezen.
Andere voorbeelden waaronder het ter beschikking stellen van fietsen in Mechelen en Leiden gebruikt door
werknemers die tussen de gebouwen op de sites pendelen, alsook de geleidelijke vergroening van ons wagenpark.
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Realisaties in 2020
▪ Tijdens de COVID-19-pandemie hebben wij de "license to work"-omstandigheden gecoördineerd door
risicoanalyses uit te voeren en veilige omstandigheden te definiëren om zowel ter plaatse als van thuis
uit te werken
▪ We versterkten onze VGM Governance-structuur en deskundige vaardigheden door:
▪ de landverantwoordelijken uit te nodigen voor de bedrijfsvergaderingen, geleid door ons hoofd
Operations, om de VGM-communicatie en -verantwoordelijkheden op elkaar af te stemmen,
▪ een collega met gezondheidsexpertise aan te werven en de betrokkenheid van de bedrijfsarts op
onze site in Mechelen te optimaliseren,
▪ het toevoegen van een positie voor een VGM manager speciaal voor onze kantoren in Leiden,
▪ het aanstellen van een centraal aanspreekpunt voor VGM-ondersteuning voor onze activiteiten
in de EU5-landen, de VS en Zwitserland, en het contracteren van externe EHS-leveranciers om
de lokale VGM-naleving te helpen garanderen in de huidige en nieuwe kantoren in het VK en
Zwitserland
▪ We hebben ons VGM-beheersysteem verder ontwikkeld door vier nieuwe VGM Standard Operating
Procedures te implementeren met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen, de paraatheid
in noodsituaties, het meten van competenties en het beheer van collectieve en persoonlijke
beschermingsmiddelen
▪ Operationele, locatiespecifieke hoogtepunten zijn onder meer:
▪ het opnieuw goedkeuren van biologische veiligheids- en milieuvergunningen voor de gebouwen
op onze site in Mechelen
▪ verbeterde chemische veiligheid door de implementatie van software ter ondersteuning van
risicobeoordelingen voor gevaarlijke chemische stoffen op onze site in Leiden
▪ verbeterde recycling van elektrisch en elektronisch laboratoriumafval op onze site in Romainville
▪ Om de bijenpopulatie te beschermen en te vergroten, plaatsten we bijenkorven op het dak van ons
gebouw in Mechelen

Toekomstige ambities
▪ In 2021 willen wij een werkplekstrategie uitvoeren die voortbouwt op het "To The Next Normal"programma, bedoeld om de lessen van onze, door COVID gedreven, nieuwe manieren van werken te
versnellen en te verankeren in hoe wij als bedrijf in de toekomst willen werken, door te investeren in
▪ verbeterde benadering van flexibiliteit
▪ toekomstbestendige, groenere benadering van mobiliteit
▪ welzijn van onze werknemers
▪ geïntegreerde digitale en verbonden virtuele samenwerking
▪ In het licht van COVID-19 zullen wij risicoanalyses blijven uitvoeren en specifiek advies geven over hoe
de bedrijfscontinuïteit in onze onderzoekslaboratoria veilig kan worden gewaarborgd
▪ Wij zullen ons VGM-beheersysteem verder versterken door VGM-richtlijnen uit te vaardigen met
betrekking tot onderhoudsbeheer, contractormanagement, werkvergunningen, arbeidsmiddelen
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CSR bij Galapagos – Samenvatting

Materieel aspect 1: Het leven van mensen verbeteren
SDG

Werkgebied
▪ We leveren baanbrekend werk voor patiënten en onze missie is innovatieve geneesmiddelen te ontdekken en
te ontwikkelen die inspelen op grote onvervulde medische noden
▪ Onze wetenschap en innovatie zijn gebaseerd op ons flexibel target discovery-platform
▪ We engageren ons voor een ambitieuze R&D-doelstelling om een actieve portefeuille van 30 projecten te
behouden
▪ We bouwen een uitgebreide, vroege R&D-pijplijn op
▪ We streven ernaar ons commercieel bereik te vergroten met filgotinib in Europa
▪ We willen onze innovaties beschikbaar maken voor patiënten die lijden aan ernstige ziekten
▪ We versnellen innovatie door win-win-samenwerkingen
Ga naar het hoofdstuk, pagina 6

Materieel aspect 2: Onze medewerkers zijn de drijvende kracht van
Galapagos
SDG

Werkgebied
▪ We streven naar gendergelijkheid
▪ We willen een inclusief en divers personeelsbestand blijven ontwikkelen
▪ We hebben een programma geïmplementeerd dat bedoeld is om werknemers te belonen, erkennen en
behouden
▪ Ons engagement voor lokale gemeenschappen en liefdadigheidsinstellingen
▪ Wij promoten een wetenschappelijke carrière door deel te nemen aan STEM-initiatieven
Ga naar het hoofdstuk, pagina 12
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Materieel aspect 3: Ethisch en verantwoord ondernemen
SDG

Werkgebied
▪ Dierenwelzijn bij geneesmiddelenontwikkeling
▪ Onze ethische standpunten met betrekking tot klinische studies
▪ Toegang tot onze geneesmiddelen
▪ Onze gedragscode
Ga naar het hoofdstuk, pagina 21

Materieel aspect 4: We hebben oog voor milieu, gezondheid en veiligheid
SDG

Werkgebied
▪ We streven naar een minimale milieu-impact
▪ We leven de regels en voorschriften van onze sector na
▪ We hebben gezorgd dat onze "license to operate" behouden bleef tijdens de COVID-19 pandemie
▪ We hebben onze VGM-structuur en -beheersysteem voor het hele bedrijf versterkt
Ga naar het hoofdstuk, pagina 26
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