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Ons engagement
Sinds de oprichting van Galapagos in 1999 hebben we hard en onafgebroken gewerkt om
nieuwe geneesmiddelen bij de patiënten te brengen. Ik ben trots op en dankbaar voor de
toewijding van onze medewerkers bij het nastreven van deze doelstellingen, waarbij we streven
naar innovatie en kennis en tegelijkertijd op een ethische en verantwoorde manier ondernemen.
Onze kernwaarden en cultuur zitten verankerd in ons DNA, terwijl we op deze fundamenten
voortbouwen op de toekomst.
Onze inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is onlosmakelijk verbonden
met onze missie: geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen ontdekken en ontwikkelen
voor de behandeling van ziekten met grote onvervulde medische behoeften, zodat we een
positieve bijdrage aan de samenleving kunnen leveren en het leven van patiënten wereldwijd
verbeteren.
Op basis van onze missie hebben we in 2018 samen met interne en externe belanghebbenden
op onze verschillende locaties de vier materiële aspecten van onze benadering van verantwoord
ondernemen en duurzaamheid gedefinieerd. Deze helpen ons bij het identificeren en prioriteren
van de kwesties die het belangrijkst zijn voor ons bedrijf in termen van groei, risico en
doelstellingen, en voor onze stakeholders, waaronder patiënten, medewerkers, investeerders,
partners en leveranciers. De vier materiële aspecten zijn de pijlers gebleven van onze MVOstrategie en -actieplannen in 2021 en zorgen ervoor dat we rapporteren over de onderwerpen
die er het meest toe doen.
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Vandaag kunnen we met trots aankondigen dat we in 2022 een MVO-strategie zullen opstarten
om de fundamenten voor onze duurzame toekomst als onafhankelijk volledig geïntegreerde
Europese biofarmaceutisch bedrijf te versterken. Gesteund door de leden van onze directieraad
hebben we een MVO-stuurgroep opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de
belangrijkste afdelingen binnen de organisatie. Wij willen onze materialiteitsbeoordeling met
interne en externe belanghebbenden evalueren, om na te gaan of onze huidige pijlers onze
bijdragen aan en impact op de samenleving het beste beschrijven. Op basis daarvan willen wij
een langetermijnambitie, meetbare doelstellingen en een stappenplan maken om de prestaties
te verbeteren en de betrokkenheid te vergroten. Om onze rapportage over sectorrelevante
doelstellingen te verbeteren, de transparantie te vergroten en de toegang tot onze doelstellingen
en prestaties te verbeteren, willen wij in toekomstige MVO-verslagen bijkomende
rapporteringsstructuren opnemen.
Met respect,
Onno van de Stolpe, CEO
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Galapagos’ vier prioritaire thema’s en materiële MVOaspecten:
Aansturen van innovatie
Wetenschap en innovatie versnellen door samenwerking
Toegang verlenen tot onze kennis
Ga naar hoofdstuk

Onze medewerkers zijn de drijvende kracht achter
Galapagos
Bouwen aan een sterke bedrijfscultuur, gedreven door
betrokken werknemers
Human Capital Management
Ga naar hoofdstuk

Ethisch en verantwoord ondernemen
Onze activiteiten ethisch en integer beheren
Onze Gedragscode
Ga naar hoofdstuk

Wij hebben oog voor milieu, de gezondheid en de
veiligheid
Eco-efficiënte operaties
Welzijn van de werknemers
Ga naar hoofdstuk
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Om onze gegevensverzameling te standaardiseren, gebruiken we de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties,
ook bekend als de Global Goals, als ons referentiekader om deze materiële aspecten te koppelen
aan ons werkgebied. De SDG’s zijn 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 mensen tegen 2030 in vrede en welvaart
kunnen leven.
Dit MVO-verslag bevat de niet-financiële informatie die vereist is door de artikelen 3:6 §4 en 3:32
§2 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Voor een bespreking van
de risico’s verwijzen wij naar de rubriek Risicofactoren in dit jaarverslag.
Wij hebben twee SDG-kerndoelen geïdentificeerd waarvoor wij, volgens ons, een verschil kunnen
maken, evenals zes ondersteunende SDG-doelen die ons helpen onze inzet in overeenstemming
met onze vier MVO-pijlers te concretiseren.
De onderstaande tabel koppelt onze materiële aspecten en werkgebieden aan specifieke
aspecten van het SDG-kader:

Kern SDGs
Goede gezondheid en welzijn
Onze kerntaak is gezondheid en levens verbeteren met
onze baanbrekende geneesmiddelen

Samenwerken om doelen te
bereiken
We staan open voor interne en externe samenwerkingen
om samen te werken aan onze missie om broodnodige
innovatieve oplossingen te vinden voor patiënten
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Ondersteunende SDGs
Kwaliteitsonderwijs
Wij investeren in onze werknemers en koesteren een
inclusieve, open en ondersteunende werkomgeving in
onze 12 vestigingen in Europa en de VS

Gendergelijkheid
We cultiveren een bedrijfscultuur
gendergelijkheid nastreven

waarin

we

Waardig werk en economische groei
Wij hebben onze langetermijnambitie verwezenlijkt om
een volledig geïntegreerd biofarmaceutisch bedrijf te
worden en stellen momenteel >1.300 mensen tewerk in
onze 12 vestigingen in Europa en de VS

Industrie, innovatie en
infrastructuur
Onze missie is om op een sociale en duurzame manier
innovatieve geneesmiddelen aan te reiken aan patiënten
die lijden aan ernstige ziekten in domeinen, met grote
onvervulde medische behoeften

Ongelijkheid verminderen
Wij streven naar een evenwichtig personeelsbestand op
basis van een aantal criteria, waaronder geslacht,
nationaliteit, etniciteit, ervaring en beperking

Klimaatactie
Wij waarderen onze planeet en nemen initiatieven om
het milieu te beschermen en milieuvriendelijkere
praktijken te hanteren binnen onze organisatie

Ons engagement en onze werkgebieden worden hieronder beschreven bij de bespreking van de
vier materiële aspecten, die ook gekoppeld zijn aan de acht SDG’s die wij belangrijk vinden voor
de onderneming.
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Materieel aspect 1: Het stimuleren van
innovatie

Wij trachten baanbrekende medicijnen met een nieuw werkingsmechanisme te ontdekken, te
ontwikkelen en te commercialiseren voor ziekten waarvoor nog een grote medische behoefte
bestaat. Onze missie is om levensjaren toe te voegen en de levenskwaliteit te verbeteren van
patiënten die lijden aan ernstige ziekten, met innovatieve geneesmiddelen die alternatieve
behandelingsmogelijkheden bieden.

Wij pionieren voor patiënten
Er is een reële behoefte aan innovatieve geneesmiddelen 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. Nieuwe werkingsmechanismen van geneesmiddelen bieden patiënten
en zorgverleners alternatieve klinische opties. Tegelijkertijd hebben zij het potentieel om de last
voor de samenleving te verminderen door de kosten van gezondheidszorg te verlagen.

Wij creëren waarde door wetenschap en
innovatie
Op basis van onze krachtige drug discovery-motor bouwen wij aan een gedifferentieerde pijplijn
van nieuwe productkandidaten om te zorgen voor voortdurende innovatie, met potentiële
voordelen voor patiënten, professionals in de gezondheidszorg en de samenleving. Om onze
missie, het leven van mensen te verbeteren waar te maken, gaan we samenwerkingen aan om
wetenschap en innovatie te versnellen, terwijl we kennis delen met een bredere gemeenschap.
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Wetenschap en innovatie versnellen door
samenwerking
Innovatie is voor ons de sleutel tot het vervullen van onze missie om het leven van mensen te
verbeteren. Wij streven ernaar om innovatie op elk niveau van ons bedrijf aan te wakkeren, tot
stand te brengen en te bekrachtigen. Om die ambitie waar te maken, stimuleren we teamwerk
en werken we actief samen met verschillende partners, met hun eigen specifieke ervaring, kennis
en expertisegebied.

Samenwerking met academische instellingen
Wij gaan relaties aan en werken nauw samen met academische organisaties en universiteiten om
de ontwikkeling te versnellen en innovatie te stimuleren op het gebied van discovery, preklinische
en klinische ontwikkeling.
Ons team in discovery werkt samen met een aantal gerenommeerde instellingen en consortia,
waaronder:
Institut de Ricerca Biomedica (IRB) in Barcelona, om tot 20 aangrijpingspunten voor
geneesmiddelen bij ontsteking en fibrose te identificeren en te valideren;
S. Fillatreau, Institut Necker Enfants Malades in Parijs, om een beter inzicht te krijgen in de
betrokkenheid van B-celsubtypes bij menselijke pathologieën;
M. Mendoza, Genopole in Evry voor de ontwikkeling en het gebruik van ruimtelijke
transcriptomicabenaderingen;
SMART Organ-on-Chip, een consortium van academische en industriële partners,
gecoördineerd door Prof.dr.ir. Jaap den Toonder, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e),
om een gestandaardiseerde open modulaire benadering te ontwikkelen voor de recapitulatie
van weefsel- en ziektebiologie, gefinancierd door NWO.

Om meer inzicht te krijgen in specifieke ziektegebieden, werken wij samen met een aantal
deskundigen, waaronder:
Voor IBD:
Prof. Dr. Séverine Vermeire, Universitair Ziekenhuis Leuven (België) voor IBD backtranslation benaderingen door gebruik te maken van stalen (bloed, colon en biopsies)
van patiënten;
Dr. ir. Paul Vos, INIMINI-health, Wageningen Universiteit (Nederland)
gezondheidsbevorderende voeding en geneesmiddelen te bestuderen
gebruikmaking van immuun- en microbiota-competente darm-op-een-chip.
onderzoek is gericht op de integratie van microbiota en immuniteit in
geminiaturiseerde assay en wordt gefinancierd door Health Holland.

om
met
Dit
een

Voor IPF:
Prof. Wim Wuyts, Universiteit van Leuven (België) om doelwitten en biomarkers in IPF te
ontdekken met gebruikmaking van IPF-longtransplantatiemonsters.
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Voor ADPKD:
VLAIO-samenwerking met Prof. Djalila Mekhali, Universitair Ziekenhuis Leuven (België)
om de cystogenese in ADPKD beter te begrijpen;
Prof. Steven Ballet, onderzoeksgroep Drug Innovation and Modulation aan de Vrije
Universiteit Brussel (België) voor oligonucleotiden peptideconjugatie voor nier-targeting.
Voor OA:
Prof. Ingrid Meulenbelt, FOACUS, Leids Universitair Medisch Centrum (Nederland) voor
de ontwikkeling van een high throughput humaan osteoarthritis screeningsplatform voor
de identificatie van ziektedoelwitten, gefinancierd door Health Holland;
Prof. Gerjo van Osch, HypOA, Erasmus Medisch Centrum (Nederland) om inzicht te
krijgen in de vroege processen in osteoartritis door RNA-sequencing van enkele cellen
en ontwikkeling van in vitro-tests die relevante ziekteprocessen nabootsen, gefinancierd
door Health Holland.

Ons onderzoek in deze verschillende ziektegebieden komt tot uiting in onze gedifferentieerde
pijplijn, zoals hieronder weergegeven:

Gedifferentieerde portfolio

Nota: filgotinib is goedgekeurd voor RA in EU en Japan, goedgekeurd voor CU in EU en ingediend ter goedkeuring voor
CU in Japan

Naast deze specifieke ziektegebieden werken we samen met de Universiteit van Exeter (VK) om
bij te dragen aan sociologisch onderzoek rond klinische proeven in zeldzame ziekten. Hiermee
willen we de betrokkenheid van patiënten optimaliseren en de toegang tot klinische proeven
uitbreiden. Het project zal ook betrekking hebben op etnografisch onderzoek naar de planning
en uitvoering van activiteiten voor de betrokkenheid van patiënten bij Galapagos. De
samenwerking is in 2021 van start gegaan en zal drie jaar duren.
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Bovendien verwelkomen wij studenten via stages en studieprojecten, terwijl wij onze werknemers
steunen om met universiteiten samen te werken om een doctoraatsdiploma (PhD) te behalen.

Samenwerkingen met patiëntenorganisaties en zorgverleners
Sinds onze oprichting zijn patiënten onze Poolster. Wij streven ernaar een echt verschil te maken
voor patiënten, hun verzorgers en naasten. Om die ambitie verder uit te bouwen en dichter bij
al onze belanghebbenden te komen, hebben we in 2021 een samenwerking opgezet met drie
onafhankelijke patiëntenadviseurs en zeven vertegenwoordigers van belangrijke overkoepelende
patiëntenorganisaties uit specifieke therapeutische gebieden om het Galapagos Patient
Partnership Charter (PPC) te ontwikkelen.
In de geest van Galapagos gaat het bij het Charter om het geven van het goede voorbeeld. We
hebben vanaf het begin besloten om deze samen met de patiëntengemeenschap op te stellen.
Het Charter, dat begin 2022 werd gelanceerd, omschrijft waar wij voor staan, wat samenwerking
met patiënten voor ons betekent, en onze aanpak en engagement om met en voor patiënten te
werken.
Om de continuïteit te waarborgen, willen wij voortbouwen op de goede samenwerking met
patiëntenvertegenwoordigers en belangenbehartigers waarmee wij momenteel samenwerken.
Wij zijn bezig met de oprichting van de Galapagos Patient Engagement Council, een adviesorgaan
dat Galapagos zal adviseren over onderwerpen die relateren aan de betrokkenheid van
patiënten en die zal fungeren als platform voor de uitwisseling van kennis tussen Galapagos en
de patiëntengemeenschap.
Naast onze inzet voor patiënten, hun verzorgers en families, streven we ernaar om optimale
ondersteuning te bieden aan professionals in de gezondheidszorg. Met dat doel lanceerden we
in 2021 GalapagosHealth.com, een hybride omgeving waar zorgverleners toegang hebben tot
de nieuwste ideeën en gegevens over de behandeling en het beheer van RA en CU, op basis van
klinische en praktijkgegevens, en door middel van medische educatie die de industrienorm naar
een hoger niveau tilt.

€492M

Kosten voor
onderzoek &
ontwikkeling in 2021
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Samenwerking met de industrie
Wij hebben verschillende samenwerkingsverbanden met andere toonaangevende bedrijven om
onze R&D-inspanningen aan te vullen en te versterken.
Wij zijn een strategische R&D-samenwerking aangegaan met Gilead in 2019. Wij zijn ervan
overtuigd dat deze samenwerking op lange termijn voor beide partijen voordelig is, aangezien
wij toegang krijgen tot de uitgebreide ervaring van Gilead op het gebied van de ontwikkeling
en commercialisering van geneesmiddelen, en Gilead tot ons platform en onze pijplijn met
optierechten voor onze huidige en toekomstige programma’s buiten Europa.
Bovendien hebben we:
Samenwerkingen met Ryvu en Scipher Medicine om onze ontstekingspijplijn verder uit te
breiden en nieuwe targets in ontsteking te ontdekken en te ontwikkelen;
Samenwerkingsverbanden met Fibrocor en OncoArendi om gezamenlijk te werken aan
innovatieve benaderingen voor de behandeling van ernstige fibrotische ziekten.

Naast deze lopende samenwerkingen blijven wij ijverig nieuwe mogelijkheden voor business
development evalueren in ons streven om innovatie naar patiënten te brengen.

Toegang verlenen tot onze kennis
Bevorderen van een open innovatiemodel, waarbij de hand
wordt gereikt aan een bredere gemeenschap
Bij Galapagos zetten we ons in om de resultaten van patiëntenstudies op een transparante
wijze te communiceren. Zelfs als een klinische studie vroegtijdig is beëindigd dan verwacht,
rapporteren wij de bevindingen, gebaseerd op de eindpunten die in deze studies zijn
gedefinieerd, en delen wij deze met de medische gemeenschap.
Publiceren met Open access is het meest geschikt voor ons doel om onze observaties in klinische
ontwikkeling drempelloos beschikbaar te stellen aan de onderzoeks- en medische gemeenschap
en aan andere belanghebbenden. Open access garandeert dat het beste, intercollegiaal getoetste
bewijsmateriaal beschikbaar is voor iedereen, waar ook ter wereld. Het verbetert de transparantie,
bevordert de medische wetenschap en verbetert, naar onze mening, uiteindelijk het leven van
mensen.
Wij zijn er trots op dat wij onder onze vakgenoten een van de allereersten zijn die publiceren met
open access en vanaf oktober 2020 zijn, door ons beleid, onze publicaties in collegiaal getoetste
wetenschappelijke en medische tijdschriften vrij toegankelijk.
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Bovendien nemen wij vanaf 2020 actief deel aan het Open Pharma-initiatief, een allereerst
samenwerkingsproject zonder winstoogmerk met meerdere sponsors. Wij geloven dat publicaties de
weg zijn naar geloofwaardige farmaceutische communicatie die aan de regels voldoet. Het doel van
Open Pharma op lange termijn is om dezelfde voorwaarden te waarborgen voor auteurs die door
het bedrijf gefinancierd onderzoek publiceren als voor auteurs die onderzoek publiceren dat op een
andere manier wordt gefinancierd. Als zodanig zijn alle onderzoeksresultaten vanaf de datum van
publicatie vrij beschikbaar om te lezen en te hergebruiken.
In 2021 publiceerde Open Pharma aanbevelingen voor duidelijke samenvattingen van
intercollegiaal getoetste medische publicaties. Wij zijn van mening dat publicaties ten minste een
samenvatting in gewone taal moeten bevatten in de stijl van een samenvatting die gemakkelijk
toegankelijk en eenvoudig te begrijpen is, zonder vakjargon, onbevooroordeeld en nietpubliciteitsgericht.

Wij promoten loopbanen in de wetenschap via initiatieven op
het gebied van wetenschap, technologie, techniek en
wiskunde (STEM)
Wij zetten ons actief in voor de promotie van wetenschapsonderwijs en een loopbaan in de
wetenschap. Wij hebben ons aangesloten bij een consortium van meer dan 18 internationale
bedrijven en lokale organisaties met één gezamenlijk doel: jongeren tussen 10 en 14 jaar
enthousiasmeren voor wetenschap, technologie, techniek en wiskunde. 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 onderwerpen
toegankelijk te maken. Wij streven naar:
Aantonen dat grote maatschappelijke uitdagingen zoals biodiversiteit, klimaatverandering,
vaccins en digitalisering kunnen worden aangepakt met STEM-kennis;
Samenwerken met ouders, leerkrachten en bedrijven om STEM online en offline tot bij de
doelgroep te brengen;
Te bewijzen dat STEM voor iedereen is, ongeacht achtergrondkennis, geslacht en etniciteit,
door de nodige aandacht aan specifieke doelgroepen te besteden.

Meer informatie is beschikbaar op www.dasgeniaal.be en www.cestgenial.be.
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Beeld van onze laatste wetenschapsuitdaging samen met een influencer, gelanceerd op verschillende sociale mediakanalen
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Materieel aspect 1: onze realisaties in 2021
Wij hebben 4 nieuwe gevalideerde targets gehaald
Wij hebben 2 nieuwe preklinische kandidaten voorgedragen, alle met een nieuw
werkingsmechanisme
Wij hebben 3 proof of concept-proeven uitgevoerd
Wij hebben 1 goedkeuring gekregen voor een aanvullende indicatie voor
filgotinib in Europa en meest recentelijk in 2022 in Groot-Brittannië
In 2021, beantwoordden wij 682 vragen via de Galapagos Medical Information
service voor Jyseleca, ons op de markt gebrachte product, en onze
productkandidaten in ontwikkeling

Sinds 2009 leverden onze successen 49 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.

We lanceerden een digitale uitdaging op sociale media om de interesse voor
STEM bij jongeren aan te moedigen en kregen 121.100 views op de sociale
mediakanalen voor onze Nederlandstalige uitdaging. Ondertussen ontwikkelden
we een Franstalige uitdaging die in 2022 wordt gelanceerd
Wij hebben de Patient Partnership Charter opgesteld, waarin wij uiteenzetten
waar wij voor staan, wat samenwerken met patiënten voor ons betekent, en wat
onze aanpak en onze verbintenissen zijn om met en voor patiënten te werken
We hebben het Galapagos Health-informatieportaal voor zorgverleners
gelanceerd
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Toekomstige ambities
Oprichten van de Galapagos Patient Engagement Council als adviesorgaan voor
onderwerpen in verband met betrokkenheid van patiënten en als platform voor
uitwisseling van kennis tussen Galapagos en de patiëntengemeenschap
Investeren in onze capaciteiten om targets te ontdekken, onze pool van targets
uit te breiden en jaarlijks meer gevalideerde targets en proof-of-concepts af te
leveren
Blijven zoeken naar win-win-samenwerkingsverbanden om de pijplijn in een
vroeg stadium te versterken en onze innovatieve aanpak te bekrachtigen
Ijverig scouten naar potentiële externe mogelijkheden voor business
development om onze pijplijn te versterken
Versterken van onze Europese commerciële organisatie om innovatie naar
patiënten te brengen die baanbrekende geneesmiddelen nodig hebben

€4.7B

Financiële
kortetermijninvesteringen,
geldmiddelen en
kasequivalenten
eind 2021
Een sterke balans om
toekomstige groei te
verzekeren, zowel via
intern als externe
aangetrokken
opportuniteiten
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Materieel aspect 2: Onze werknemers zijn
de kracht achter Galapagos

Werknemers zijn de sleutel tot ons succes bij de ontwikkeling van geneesmiddelen met nieuwe
werkingsmechanismen die het verschil kunnen maken voor patiënten. Het aantrekken, inspireren
en in dienst houden van medewerkers, en van Galapagos een fantastische werkplek maken zijn
essentieel voor het succes van ons bedrijf. Onze benadering van talent vloeit voort uit onze
bedrijfswaarden en 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. Wij blijven ervoor zorgen dat dit
aspect wordt beschermd en beheerd terwijl wij ons als organisatie blijven ontwikkelen.
Wij streven ernaar een divers personeelsbestand op te bouwen en doen er alles aan om een
inclusieve, open en ondersteunende werkomgeving te bevorderen in al onze vestigingen in
Europa en de VS.
Terwijl wij ernaar streven onze gedifferentieerde pijplijn in 2022 uit te breiden en tegelijkertijd
ons eerste product in Europa op de markt brengen, blijft onze organisatie zich ontwikkelen en
expertise opbouwen.

Gendergelijkheid
Wij streven naar gendergelijkheid op verschillende niveaus, zoals het aantrekken van talent, meer
vrouwen in leidinggevende posities en de talentpijplijn, gelijk loon voor mannen en vrouwen,
het creëren van een inclusieve cultuur. Wij koesteren een diverse en inclusieve organisatie
en beschermen elkaar tegen alle vormen van intimidatie en discriminatie. Wij zetten ons in
om gendergelijkheid te ondersteunen door beleidsontwikkeling, vertegenwoordiging en
transparantie.
Zo vierden we in 2021 de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschappen,
waarmee we gelijke toegang tot en deelname aan de wetenschap voor vrouwen en meisjes
steunen. Het talent en de toewijding van onze R&D-collega’s, waarvan 60% vrouwen zijn, zijn
essentieel om patiënten nu en in de toekomst te helpen.
Zoals beschreven in het deel over Materieel Aspect 1, maken wij deel uit van een consortium
van bedrijven die werken aan initiatieven op het gebied van wetenschap, technologie, techniek
en wiskunde (STEM) voor jongeren, met als belangrijkste aandachtspunt het wekken van
belangstelling voor bèta/techniek onder meisjes via gerichte sociale media die hen aanspreken
(www.dasgeniaal.be en www.cestgenial.be).
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Als gevolg van onze initiatieven zijn we voor het derde jaar op
rij opgenomen in de 2022 Bloomberg Gender-Equality Index,
een prestatie waar we erg trots op zijn. De Bloomberg GenderEquality Index is een objectieve maatstaf die de prestaties
bijhoudt van beursgenoteerde bedrijven die hun inspanningen
voor gendergelijkheid openbaar maken. De lijst omvat 418
bedrijven met hoofdkantoren in 45 landen en regio’s, in 11
sectoren.

Diversiteit
Onze benadering van diversiteit is diep verankerd in onze cultuur en waarden. Wij streven naar
inclusie en diversiteit op het gebied van geslacht, nationaliteit, etniciteit, ervaring en beperking,
zoals hieronder nader wordt beschreven. Dit komt tot uiting in onze beslissingen en handelingen
naarmate ons bedrijf groeit en evolueert.

Onze groep in cijfers
Aantal werknemers Galapagos groep

Totaal aantal werknemers is inclusief consultants en tijdelijke werknemers.

In 2021 hebben wij 328 nieuwe werknemers in dienst genomen, waarvan 55% vrouwelijke
werknemers
Wij blijven mensen van verschillende achtergronden aantrekken en hebben momenteel 42
verschillende nationaliteiten in dienst binnen de Galapagos groep
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Onze raad van toezicht bestaat momenteel uit acht leden, onder wie vier vrouwen (we
verwijzen naar het onderdeel Raad van toezicht van ons jaarverslag 2021 voor meer
informatie over elk lid van de raad)
Onze directieraad bestaat uit 5 mannen (we verwijzen naar het onderdeel Directieraad van
ons jaarverslag 2021 voor meer informatie over elk lid van de directieraad)

Human Capital Management
Onze bedrijfscultuur
Bij Galapagos zijn we ervan overtuigd dat een sterke cultuur fundamenteel is voor het succes
van ons bedrijf. Onze drang om onszelf uit te dagen zonder faalangst vormt de basis van
onze werkwijze. Deze durf is fundamenteel voor ons - en we werven uitzonderlijke mensen
aan die bij ons passen - onze bedrijfscultuur hebben we uitgetekend op basis van een aantal
gedragsnormen:
Wij fungeren als pionier en zijn optimistisch in onze ambities, gemotiveerd door innovatie
en aangetrokken door het onbekende
Wij staan positief tegenover verandering en passen ons aan de omstandigheden aan. Af en
toe vallen schrikt ons niet af; het is hoe we opstaan dat ertoe doet
We dagen onszelf uit en en op deze manier leggen we, waar mogelijk, de lat hoger
Samen willen we waarde creëren en levens verbeteren door wetenschap – en we blijven
steven naar manieren vinden om dit waar te maken
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Naarmate nieuwe collega's met verschillende achtergronden zich bij ons voegen, willen we
ervoor zorgen dat onze cultuur zich op de juiste manier ontwikkelt. We blijven gestructureerde,
geïntegreerde systemen en onboarding praktijken ontwikkelen die ervoor zorgen dat we allen in
dezelfde richting te kijken want onze cultuur overstijgt alles wat we doen.

Wij investeren in onze werknemers
Onze medewerkers vormen de kern van alles wat we doen. In onze voortdurende inspanningen
om een geweldige werkervaring bij Galapagos mogelijk te maken, bieden we 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 aan patiënten. We eren onze successen, terwijl we de lat
steeds hoger leggen en ruimte bieden 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 aansluit bij 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
voor kritieke risico's en belangrijke levensgebeurtenissen, alsmede verschillende vormen van
verlof ter ondersteuning van een goede balans tussen werk en privéleven.
Wij streven naar een inclusieve, open en ondersteunende werkomgeving in al onze internationale
vestigingen. Wij organiseren regelmatig engagement meetings in al onze business units om
teams te inspireren en op één lijn te krijgen met onze visie en ambitie. We houden regelmatig
informele sessies met leden van onze directieraad voor onze medewerkers in onze verschillende
vestigingen.
Wij luisteren naar onze mensen via formele en informele kanalen die zijn opgezet om openheid
en psychologische veiligheid te garanderen. Specifieke enquêtes evalueren onze acties, de
impact en de wendbaarheid van onze personeelsprocessen en helpen ons de
personeelservaring te verbeteren.
Tijdens de COVID-pandemie hebben we medewerkers geholpen deze gezondheidscrisis het
hoofd te bieden door extra elektronica ter beschikking te stellen om thuiswerken te
vergemakkelijken, online mindfulness-sessies te organiseren en een vergoeding te betalen voor
de extra kosten die thuiswerken met zich meebracht. We hebben ook initiatieven genomen om
hechtheid binnen de teams te creëren en het gevoel te versterken tot de Galapagos-familie te
behoren.
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Ons engagement voor lokale gemeenschappen en
liefdadigheidsinstellingen
We willen deel uitmaken van de gemeenschap waarin we werken en wonen. In 2021 hebben
we onze jaarlijkse Company Day, waarop we traditioneel tijd besteden aan een reeks sociale
organisaties en groene initiatieven, omgevormd tot een 'We Care'-initiatief op onze verschillende
locaties. Hier hebben we ons op een gecoördineerde manier verbonden met sociale- en
natuurbeschermingsorganisaties.

Materieel aspect 2: onze realisaties in 2021
In 2021 werd het aantrekken en in dienst houden van talent een duidelijke prioriteit,
die door een reeks activiteiten werd ondersteund:
In 2021 hebben we de ervaring van onze kandidaten verbeterd. Ons bestuur,
onze planning en onze aanpak in de aanhoudende pandemische periode
leidden tot een verhoogd gebruik van beoordelings- en aanwervingstools om te
verzekeren en te waarborgen dat talent bij de bedrijfscultuur past. Virtuele
gesprekken en op casestudies gebaseerde presentaties hielpen het proces
We hebben consequent samengewerkt met collega’s om het gebruik van
referenties te promoten en een pijplijn van talent op te bouwen, in lijn met ons
doel om divers talent aan te nemen en te ontwikkelen
Naarmate onze activiteiten zich over heel Europa uitstrekten, is ook onze
talentenbasis internationaler en diverser geworden

Onboarding werd verfijnd, om efficiënter, robuuster en aantrekkelijker te
worden. Het leidde tot een soepele integratie met onze cultuur en waarden,
waardoor nieuwe collega’s gemotiveerd werden om hun weg te vinden in de
organisatie, te begrijpen wat er van hen wordt verwacht en te weten welke
systemen en tools ze moeten gebruiken. Alle collega’s die van Gilead overkomen
naar onze commerciële organisatie, hebben deelgenomen aan cultuur- en
waardenworkshops om hen volledig in het DNA van onze onderneming te
verankeren. Alle nieuwkomers kregen een ‘buddy’ toegewezen als gids en
ondersteuning bij vragen tijdens de eerste maanden
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Het welzijn van werknemers is van cruciaal belang voor ons succes. In de context
van de aanhoudende pandemie voerden managers 'Hoe gaat het met
je'-gesprekken met hun teamleden. Meer dan ooit wilden we ervoor zorgen dat
elke werknemer zich veilig voelde, dat er naar hem werd geluisterd en dat er
voor hem werd gezorgd
We hebben ons gericht op het verbeteren van de prestaties en het potentieel te
benutten van alle medewerkers door de ontwikkeling van persoonlijke en
professionele vaardigheden te bevorderen. Om de voortdurende ontwikkeling
tijdens de pandemie te ondersteunen, bleven de leertrajecten virtueel, en
teambuilding-initiatieven werden aangepast aan online en hybride ervaringen
Wij hebben interne zijwaartse mobiliteit gerealiseerd, wat blijkt uit het feit dat
ongeveer 95 collega’s (waarvan 60% vrouwen) in 2021 een nieuwe functie met
meer verantwoordelijkheden hebben gekregen
Regelmatige prestatie- en ontwikkelingsgesprekken speelden een cruciale rol om
ervoor te zorgen dat wij prestatiegericht blijven en werknemers ontwikkelen voor
huidige en toekomstige functies
Wij hebben een financieel steunpakket gecreëerd voor werken op afstand, een
nieuw beleid inzake verlof om familiale redenen en een jaarlijks
aandelenprogramma ingevoerd, alsmede verschillende lokale voordelen
verbeterd
Met de succesvolle lancering van SAP SuccessFactors hebben we het pad
geëffend voor de digitale ambities op HR-gebied. We hebben de aanzet gegeven
tot het selfservicetraject voor medewerkers, ondersteund door sterk
change-management en gebruikersadoptie om een soepele lancering te
garanderen. We beschikken nu over de architectuur en analytische functies om
vanaf nu consistent te rapporteren over de belangrijkste HR KPI’s en inzichten te
genereren die van belang zijn voor het bedrijf
We hebben 328 nieuwe collega’s aangeworven en in dienst genomen, waarvan
80 afkomstig van onze samenwerkingspartner Gilead, aangezien we de
commercialisering van Jyseleca hebben overgenomen in regio’s in Europa die
oorspronkelijk door Gilead werden gedekt. Wij hebben onze commerciële
organisatie aanzienlijk uitgebreid en hebben activiteiten opgezet in zes landen
(d.w.z. Oostenrijk, Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken en Ierland) om
onze ambitie waar te maken om de vergunningshouder voor het in de handel
brengen van Jyseleca in Europa te worden. We hebben helaas onze afdelingen
R&D en Shared Services moeten inkrimpen met het oog op onze herziene R&Dportefeuille als gevolg van tegenslagen in onze pijplijn
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Na de recente gebeurtenissen en als reactie op de strategische reset in de loop
van het jaar hebben we geïnvesteerd in regelmatige communicatieplannen, met
uitgebreide Vragen en Antwoorden voor senior leiders, om hen uit te rusten en
dichter bij hun teams te staan. Transparante presentaties tijdens townhall
meetings hielpen de medewerkers het bedrijfsnieuws in perspectief te plaatsen
en vertrouwen te hebben in ons vermogen om tegenwind te overwinnen met
een plan en inzet
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Toekomstige ambities
'We Care' maakt deel uit van onze benadering van maatschappelijke
betrokkenheid en wij blijven ons inzetten voor diverse initiatieven, waaronder:
ondersteuning van plaatselijke STEM-initiatieven in onze verschillende
vestigingen
het schenken van IT-materiaal aan plaatselijke organisaties voor educatieve
ondersteuning
medewerkers de mogelijkheid bieden om vrijwilligersinitiatieven te delen op
ons interne communicatieplatform Yammer en anderen de kans te geven
om bij te dragen
Het rekruteringsteam zal zich blijven richten op externe werving van hoge
kwaliteit, maar ook op ondersteuning van de interne processen voor
herplaatsing en mobiliteit van talent. We streven ernaar onze employer branding
positie te verbeteren via social media campagnes en andere carrièrekanalen etc.
om te inspireren en ons bereik te vergroten
Bij Galapagos blijven we in contact met jonge talenten door samen te werken
met universiteiten/scholen/academies om de instroom van talent te vergroten
via stages en/of aanwerving van jonge afgestudeerden. Early pipelining wordt
gezien als een manier om de talentenpool te diversifiëren en als een
langetermijn-doelstelling om jonge talenten te ontwikkelen tot de leiders van de
toekomst. Wij willen competitief blijven en evolueren naar een geïntegreerd
talent management dat onze werknemers, consultants en ons tijdelijk personeel
omvat.
Het is onze ambitie om het concurrentievermogen van ons talent en onze
organisatie te verbeteren, en een zeer betrokken personeelsbestand te hebben.
We creëren mogelijkheden voor onze leiders om een rolmodel te zijn voor
belangrijk gedrag, bedrijfswaarden te belichamen en de context te creëren
waarin hun teams kunnen uitblinken. Programma's die lerenprocessen op
verschillende manieren aanbieden om persoonlijke en professionele kwaliteiten
te ondersteunen, zullen voortdurend worden uitgebouwd, terwijl we beginnen
met het opbouwen van strategische capaciteiten. Wij zullen het bewustzijn van
compliance en regelgevende praktijken op een systematische manier blijven
verbeteren. Dit traject zal verder worden aangescherpt en verbeterd om ons
platform voor succes te vestigen en groei in prestaties en potentieel te
bevorderen in overeenstemming met de benchmarks in de sector, teneinde ons
personeel voor te bereiden op de toekomst.
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Wij blijven werken aan geavanceerde en digitale oplossingen om de ervaring van
kandidaten en werknemers te verbeteren. Het implementeren van
empowerment van menselijke processen door voortdurende verbetering en
stroomlijning, het investeren in de schaalbaarheid en consistentie van onze
processen in de hele organisatie, zal bijdragen aan succes. We blijven investeren
in intuïtieve oplossingen om HR-processen en de zelfbediening van werknemers
te vereenvoudigen. Om de dienstverlening aan de werknemers te verbeteren,
willen wij digitale instrumenten inzetten die hen oplossingen aanreiken via een
specifieke kennisbasis
We blijven ons richten op de ontwikkeling van ons competitieve beloningspakket
om het aantrekken, behouden en binden van getalenteerde medewerkers te
ondersteunen, zodat Galapagos zich kan onderscheiden en een
concurrentievoordeel kan creëren. We willen in het bijzonder ons
welzijnsaanbod als bedrijf verder ontwikkelen en verdere mogelijkheden
onderzoeken rond de toekomst van mobiliteit. Daarnaast zullen we zoeken naar
verdere mogelijkheden om onze beloningsprincipes tot leven te brengen,
waaronder het versterken van de koppeling tussen beloning en prestaties,
werknemers laten delen in het succes van de onderneming in lijn met de
belangen van de aandeelhouders, concurrerend blijven in bestaande en nieuwe
geografische markten, en werknemers en hun gezinnen ondersteunen met
lokaal relevante secundaire arbeidsvoorwaarden
We zullen zowel de mentaliteit als de praktijk blijven stimuleren en mogelijk
maken als het gaat om wendbaarheid van de organisatie. Dat begint met het
opbouwen van een veerkrachtige organisatie, het beschikken over de juiste
strategische capaciteiten en het in hoge mate inspelen op onze mensen en op
de context waarin we opereren. Voorts zullen de capaciteiten van
leidinggevenden en lijnmanagers worden versterkt en zal de interne mobiliteit
worden bevorderd, samen met onze aanpak om onze talenten te behouden en
te laten groeien door hen diverse ervaringen met projecten en programma's aan
te bieden
Wij zullen initiatieven blijven ontplooien om onze sterke cultuur te bevorderen,
om innovatie in de wetenschap te stimuleren en differentiërende
geneesmiddelen beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk patiënten. Meer
aandacht voor welzijn, erkenning en MVO-programma's zal ertoe bijdragen een
nog meer inspirerende en inclusievere werkomgeving te worden, waar mensen
het beste uit zichzelf kunnen halen. Onze mensen zijn onze ambassadeurs en
we zetten ze in het zonnetje en laten zien hoe trots ze zijn om voor Galapagos te
werken en hoe trots het bedrijf is om met zulke geweldige talenten te werken.
We hebben een inclusieve sfeer om mensen met verschillende achtergronden
samen te brengen om samen te werken en zinvolle oplossingen te leveren,
zowel intern binnen het bedrijf als aan onze patiënten
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Materieel aspect 3: Ethisch en
verantwoord ondernemen

Onze kernactiviteit is de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen met nieuwe
werkingsmechanismen, en wij geven prioriteit aan ethisch gedrag op alle vlakken.
Voor ons is ethisch gedrag enorm belangrijk en onlosmakelijk verbonden met onze activiteiten:
in preklinische en klinische onderzoeken, ruimere toegang tot geneesmiddelen die momenteel
in ontwikkeling zijn voor patiënten die niet in aanmerking komen om zich in te schrijven voor
klinische onderzoeken, duidelijke en adequate informatie aan patiënten, klinische onderzoeken
die zijn afgestemd op de behoeften van de patiënten en het personeel van de
onderzoekslocaties en onze ethische gedragscodes.
Om ervoor te zorgen dat onze activiteiten in overeenstemming zijn met de regelgeving en de
bedrijfsbeleidslijnen, en dat we ethisch ondernemen, hebben wij een programma voor naleving
en ethiek ontwikkeld dat beschikbaar is op ons intranet.

Dierenwelzijn bij geneesmiddelenontwikkeling
De regelgevende instanties wereldwijd vereisen dat nieuwe geneesmiddelen bij zowel dieren als
mensen worden geëvalueerd om de kwaliteit, doeltreffendheid en het veiligheidsprofiel van deze
producten te garanderen alvorens ze goedkeuring te verlenen voor commercialisatie. Zonder
dierproeven zouden geen nieuwe geneesmiddelen worden goedgekeurd.
In 2019 hebben we het Galapagos Comité voor Dierenwelzijn opgericht om toezicht te houden
op de activiteiten inzake dierenwelzijn en om de wetenschappers die belast zijn met dierproeven
te ondersteunen. Het Comité voor Dierenwelzijn heeft een kader opgezet om de beste normen
voor dierenwelzijn af te dwingen (beleid, KPI, laboratoriumevaluaties en -audits, aanbevelingen,
verminderende en corrigerende maatregelen, regelgevende en wettelijke maatregelen) en om
ervoor te zorgen dat onze ethische waarden goed worden begrepen door onze partners. Het
Comité voor Dierenwelzijn rapporteert rechtstreeks aan het Development Management
Committee en de CEO van Galapagos, en naast zijn adviserende rol zal het comité regelmatig de
praktijken voor dierenstudies evalueren.
Galapagos verbiedt echter expliciet onethische behandeling van dieren, zoals verwaarlozing of
mishandeling. We streven naar het bieden van hoge levenskwaliteit aan de dieren, terwijl we
blijven zoeken naar manieren om te verbeteren.
Voor niet-klinische studies, met inbegrip van studies die de werkzaamheid en veiligheid van
onze kandidaatproducten beoordelen, staan wij volledig achter het principe van de 'drie V's’
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(‘3 R’s’): Verfijning, Vermindering en Vervanging. Het drie 3V-principe is gebaseerd op de
vooronderstelling dat dieren alleen mogen worden gebruikt als de beste pogingen van een
wetenschapper om een alternatief zonder dieren te vinden, hebben gefaald, en dat, wanneer er
dieren nodig zijn, alleen de meest humane methoden mogen worden gebruikt op het kleinste
aantal dieren dat nodig is om gegronde informatie te verkrijgen.
Wij hebben praktijken ingevoerd waaruit onze inzet en verantwoordelijkheid blijkt om nietklinische proeven waarbij proefdieren worden gebruikt zoveel mogelijk te verfijnen, te
verminderen en te vervangen, en wij zullen alternatieve methoden blijven onderzoeken,
bevorderen en toepassen. Wij maken vaker gebruik van in silico (computermodellering) en
in vitro (cellulaire tests) studieopzetten en benaderingen. Voorbeelden hiervan zijn de
implementatie van nieuwe modellerings- en simulatiebenaderingen ter ondersteuning van de
toxiciteitsbeoordeling van onze compounds, alsmede het gebruik van in vitro cardiomyocyte
assays om een vroegtijdige beoordeling van potentiële cardiotoxiciteitsproblemen mogelijk te
maken. Andere verbeteringen zijn de invoering van nieuwe farmacologische modellen waardoor
de ontwikkeling op basis van proefdieren wordt beperkt of de herziening van procedures door
de ethische comités en de comités voor dierenwelzijn.
Wij zijn betrokken bij diverse partnerschappen, waaronder het Virtual Human Platform, een
organisatie die de overgang naar dierproefvrije veiligheidsbeoordelingen wil versnellen door
innovatie op het gebied van data science, menselijke weefselkweekmodellen en
overgangsmanagement.
Onze focus op dierenwelzijn leidt tot een continue verbetering van onder meer de
huisvestingsomstandigheden van de dieren (groep vs. individuele huisvesting, grootte van de
kooien), de verrijking van de leefomgeving van de dieren (voedsel, spelletjes, sociale activiteiten),
de beoordeling van eventuele onregelmatigheden en inzet tot onmiddellijke actie. Wij
verwachten hetzelfde ethos van derde partijen waar wij mee samenwerken, zoals Contract
Research Organizations (CRO's) en de academische wereld. Wij voeren een grondige beoordeling
uit van alle derde partijen en brengen een dierenwelzijnsbeleid uit dat onze verwachtingen
verduidelijkt.
In Europa maakt de naleving van Richtlijn 2010/63/EU deel uit van de voorafgaande beoordeling
en selectie van de Europese laboratoria die wij gebruiken voor niet-klinische tests. Bovendien
controleren wij het dierenwelzijn in de laboratoria waarmee wij samenwerken op regelmatige
basis. Buiten de Europese Unie eisen wij dat de laboratoria voldoen aan de plaatselijke
voorschriften inzake dierenwelzijn. In de VS werken wij bijvoorbeeld alleen met laboratoria die
zijn geaccrediteerd door de Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal
Care. Ook voor onze interne studies in Frankrijk volgen wij de nationale regelgeving waarin hoge
normen voor dierenwelzijn zijn vastgelegd. Wij leggen onze projecten systematisch ter ethische
goedkeuring voor aan de nationale autoriteiten en worden regelmatig geïnspecteerd om de
hoogste accreditaties te behouden.

27
Galapagos NV Jaarverslag 2021

MVO RAPPORT

Onze ethische standpunten met betrekking tot
klinische proeven ethiek
Galapagos sponsort klinische proeven en voert ze uit in overeenstemming met de geldende
internationale normen. De fundamentele richtlijnen zijn de Verklaring van Helsinki (en
wijzigingen) en Good Clinical Practice (inclusief amendementen), alsmede de Good
Pharmacovigilance Practice richtlijnen van de International Council for Harmonization. De
naleving van deze internationaal erkende richtlijnen garandeert de rechten, de veiligheid en het
welzijn van deelnemers aan onze klinische proeven.
Bovendien vormen andere internationale richtlijnen zoals het Belmont-Rapport, de richtlijnen
van de Council for Coordination of International Medical Congresses, de Code van
Neurenberg, de Verklaring over Bio-ethiek en Mensenrechten van de United National
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) de ethische basis voor onze
onderzoeksactiviteiten. Wij leven de wetten en voorschriften na van de landen/regio's waar wij
onze tests uitvoeren, inclusief de U.S. Code of Federal Regulations, de EU-richtlijn inzake
klinische proeven en de EU-verordening inzake klinische proeven (indien van toepassing).
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 en de handel.
Onze studies worden alleen gestart als ze wetenschappelijk en medisch verantwoord zijn en
als ze extern worden gevalideerd door klinische deskundigen. Zij zullen ook altijd worden
beoordeeld door de lokale gezondheidsautoriteiten en ethische comités voordat ze worden
gestart. Deelnemers aan de studie (of hun wettelijk gemachtigde vertegenwoordiger) moeten
schriftelijk toestemming geven nadat zij naar behoren zijn geïnformeerd over de studie, met
inbegrip van de risico's en mogelijke voordelen. De deelnemers worden naar behoren
geïnformeerd dat zij zich op elk moment en zonder enige uitleg uit de studie kunnen
terugtrekken en dan geschikte zorg zullen ontvangen.
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 gemonitord en indien nodig aan de
autoriteiten en ethische commissies gerapporteerd, 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
toe 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 zijn onafhankelijk van
Galapagos en bestaan uit leden zonder belangenconflicten.
Onze studies zijn voorzien van een degelijke schadeloosstelling van de deelnemers indien een
kandidaatgeneesmiddel of onderzoeksprocedure een lichamelijk letsel veroorzaakt.
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Wij geven de voorkeur aan transparantie en maken de resultaten van onze klinische studies
bij patiënten, onafhankelijk van het resultaat, 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, die is ontworpen om de
transparantie rond klinische studies te verbeteren.
Wij registreren klinische studies en de samenvatting van klinische resultaten op Clinicaltrials.gov
en/of het EU Clinical Trials Register. Vanaf 1 januari 2021 hebben wij ons ertoe verbonden om
door Galapagos gesponsorde klinische studies van fase 1 tot en met 4 te registreren, en dit voor
studies die worden uitgevoerd in om het even welk geografisch gebied. Verder verbinden wij ons
ertoe om een samenvatting van de resultaten van de door Galapagos gesponsorde van fase 2 tot
4-klinische studies openbaar te maken binnen 6 maanden na afronding voor pediatrische studies
en binnen 12 maanden voor studies bij volwassen deelnemers. Zoals hierboven besproken
in Materieel Aspect 1, bieden wij gratis open toegang tot onze publicaties in intercollegiaal
getoetste tijdschriften. Wij trachten resultaten te publiceren in intercollegiaal getoetste
tijdschriften, in overeenstemming met de Good Publication Practice en de Uniform
Requirements van het 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 wij ook
verplichtingen om onderzoeksresultaten te communiceren naar de beleggers toe op andere
manieren, bijvoorbeeld via persberichten.
In sommige zeldzame gevallen kunnen patiënten niet deelnemen aan klinische studies en
hebben zij alle beschikbare behandelingsopties uitgeput. Hier heeft Galapagos een beleid om
te beoordelen of het kandidaatproduct aan een patiënt kan worden aangeboden buiten een
klinische studie om, via een programma dat ‘expanded access’ wordt genoemd, ook vaak
‘compassionate use’ genoemd. Een volledig exemplaar van onze Expanded Access Policy is te
vinden op onze website.

Patiëntveiligheid voor ons eerste op de markt
gebrachte product
Wij hebben momenteel één product, Jyseleca, op de markt in de Europese Unie en GrootBrittannië. Bijwerkingen en andere informatie die relevant is voor de beoordeling van het baten/
risicoprofiel van Jyseleca worden door Galapagos verzameld en geëvalueerd in het kader van
zijn geneesmiddelenbewakingssysteem. Individuele en geaggregeerde rapporten worden indien
nodig bij de autoriteiten ingediend. Indien nodig worden gepaste acties ondernomen om een
positieve baten/risicobalans voor onze patiënten te verzekeren. Het Safety Management Team,
dat onder toezicht staat van de veiligheidsraad, maakt een tijdige evaluatie mogelijk van de
verzamelde veiligheidsgegevens en keurt risicobeheerstrategieën goed ter ondersteuning van
het op de markt gebrachte product. Galapagos heeft een gekwalificeerd persoon voor
geneesmiddelenbewaking die toeziet op de werking van het geneesmiddelenbewakingssysteem
en de voortdurende bewaking van het baten/risicoprofiel van de door Galapagos op de markt
gebrachte producten.
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Onze Gedragscode
In 2021 hebben we onze Gedragscode verfijnd om volledig weer te geven wat ‘Make It Happen
the Right Way’ bij Galapagos betekent.
Net als een kompas is onze Code er om ons te navigeren en in de juiste richting te sturen, zodat
we ons zelfverzekerd en trots kunnen voelen over de keuzes die we maken, hoe moeilijk die ook
zijn.
De nieuwe Code bevat specifieke richtlijnen om ervoor te zorgen dat wij ons houden aan de
principes die voor ons, als leden van het Galapagos-team, belangrijk zijn:
De patiënt op de eerste plaats
Ethisch en integer handelen
Doordacht en weloverwogen zijn in onze handelingen
Opkomen voor wat juist is
Behoud van individualiteit en diversiteit
Onszelf verantwoordelijk houden voor onze daden

De raad van toezicht van Galapagos is verantwoordelijk voor het beheer van de Code. Onze
functie Compliance & Ethics is verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van de
Code via ons programma voor naleving en ethiek, en dit gebeurt in nauwe samenwerking met
onze General Counsel.
Wij verwachten van onze leden van de raad van toezicht, leden van de directieraad en
werknemers dat zij bij de uitvoering van onze activiteiten een redelijk beoordelingsvermogen aan
de dag leggen en moedigen hen aan deze Code regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn
dat zij zowel naar de letter als naar de geest van deze Code handelen.
Wij verwachten van onze werknemers en externe leveranciers dat zij ethisch ondernemen, met
integriteit en respect voor de mensenrechten. Wij verwachten van hen dat zij zich afkeren van
belangenconflicten, corruptie en fraude. Alle medewerkers en leidinggevenden van Galapagos
zijn verplicht de Code te lezen en te aanvaarden, die ook beschikbaar is op onze bedrijfswebsite.
Onze leveranciers moeten zich houden aan contractuele voorwaarden, waaronder bepalingen
inzake bestrijding van omkoping en corruptie bepalingen. Wij houden bij de selectie van onze
leveranciers rekening met MVO-criteria, voor zover die passen bij het type leverancier waarmee
wij samenwerken. Onze algemene inkoopvoorwaarden bevatten ook een specifieke clausule over
bestrijding van omkoping en corruptie.
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Making it Happen the Right Way - The Making Of…
Tijd voor verandering: de Waarom...
Als organisatie maken we een aantal belangrijke veranderingen door, niet in het minst omdat we
onlangs zijn vervoegd door onze collega’s van Gilead. Daarom is het nu meer dan ooit van belang
dat we de tijd nemen om na te denken over onze cultuur en wat het betekent om lid te zijn van het
Galapagos-team. Geen beter moment voor ons om onze nieuwe Code te lanceren.
Net als een kompas is onze Code er om ons te navigeren en in de juiste richting te sturen, zodat
we ons zelfverzekerd en trots kunnen voelen over de keuzes die we maken, hoe moeilijk die ook
zijn.

Ontmoet ons Compliance & Ethics Team: de Wie...
Het project om onze nieuwe Gedragscode te vernieuwen werd geleid door ons Compliance &
Ethics-team, onder leiding van Stephanie Wingrove, onze Head of Compliance & Ethics. We vroegen
haar en het team wat hen inspireerde om deze nieuwe Code op te stellen;
V: De nieuwe Code ziet er heel anders uit en voelt ook
heel anders aan dan onze oude Code, en aan die van de
meerderheid van onze collega’s. Wat heeft u
geïnspireerd?
A: Ons team was er echt op gebrand om iets te creëren
dat uniek was voor Galapagos. Als team zijn we
geïnteresseerd in hoe we de principes van
gedragswetenschap kunnen gebruiken om gedrag
binnen onze organisatie te beïnvloeden. Dit stond
voorop in onze gedachten toen we de code opstelden.
V: Kunt u ons een voorbeeld geven van hoe u dit deed?
A: Ja, we hebben er een paar! Het was bijvoorbeeld heel
belangrijk dat de taal, de toon en de beeldspraak die we
gebruikten een emotionele reactie bij onze lezers
teweeg zouden brengen. Dit is belangrijk omdat het document dan zal leven bij onze mensen en
beter in hun geheugen zal blijven hangen. Mensen zullen veel eerder "tekenen" voor een Code
die hen iets heeft doen voelen en die aansluit bij hun eigen persoonlijke waarden.
Stephanie Wingrove, Head of Compliance &
Ethics

V: De Code bevat citaten van werknemers uit onze hele organisatie – waarom heeft u ervoor
gekozen deze op te nemen?
A: Het ging om meer dan alleen het opnemen van citaten in onze Code. Voor ons was het
belangrijk dat onze medewerkers betrokken waren bij het proces van het opstellen van de code
en dat hun bijdrage een rol speelde in het eindproduct – dit is zo belangrijk om de buy-in te
verzekeren. Zoals u zich kunt voorstellen, ontvingen we een groot aantal offertes, die helaas
niet allemaal in de Code zelf konden worden opgenomen. Maar ze zijn niet verloren gegaan; we
hebben ze opgenomen in onze communicatiecampagne over de nieuwe Code, zodat iedereen
die heeft meegewerkt de waarde van zijn bijdrage inzag.
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V: Dit klinkt allemaal geweldig. Wat is het volgende voor de code en het team Compliance &
Ethics?
A: Wel, hoofdstuk 4 van onze Code stelt dat we bij Galapagos opkomen voor wat juist is. Het
creëren van een omgeving waarin elk lid van ons team zich veilig voelt en zijn stem kan laten
horen, is een belangrijk onderdeel van het uitbouwen van een sterke cultuur. Daarom zullen we
onze Speak Up/ Listen Up-campagne in de loop van 2022 uitrollen. We komen er volgend jaar
graag op terug om je er alles over te vertellen!

Niet de gemiddelde Gedragscode: de Hoe...

We hebben de lat hoger gelegd
Door een Code te creëren die zich onderscheidt van die van anderen. Een Code die
anderen zullen willen evenaren

We kozen een titel die weerspiegelt en aansluit bij wie we zijn
In lijn met onze bedrijfswaarden en daarom betekenisvol voor elk lid van onze
organisatie
Op maat gemaakt en uniek voor Galapagos – niet iets dat kan worden
gekopieerd en geplakt in een andere organisatie. Die aansluit bij Galapagosteamleden
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We hebben het gerealiseerd
Door een Code te creëren die elk lid van het Galapagos-team helpt om het op de
juiste manier te doen

We moeten ons niet alleen een betere toekomst voor patiënten voorstellen; we
moeten consequent werken: het doen gebeuren om een verschil te maken en het
op de juiste manier doen om zinvolle en blijvende resultaten te oogsten. We moeten
menselijkheid en kwaliteit boven alles stellen.

Alessandra Oortwijn
Senior Medical Director

Elk lid van het Galapagos-team werd gevraagd zijn mening te geven over wat
'Making it Happen the Right Way' voor hem of haar betekende
Onze Code is opgebouwd met deze gedachten als fundament en overal in de
Code staan citaten van leden van ons team
Onze Code is gebouwd door Galapagos mensen, voor Galapagos mensen
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Materieel aspect 3, onze realisaties in 2021:
Dierenwelzijn
Het Comité voor Dierenwelzijn nam meer dan 20 belangrijke 'V’ initiatieven op
het gebied van "Verfijnen, Verminderen, Vervangen" en nam besluiten in
overeenstemming met onze filosofie van de "drie V's", en heeft dit opgenomen in
ons selectieproces voor niet-klinische partners
Onze ethische standpunten met betrekking tot klinische studies
We hebben het Galapagos Clinical Trials portal gelanceerd om de bekendheid
met en het begrip van klinische studies te vergroten voor patiënten, hun
verzorgers en zorgverleners. Het portaal bevat een zoekfunctie voor klinische
studies in latere stadia van Galapagos, en biedt ondersteuning aan patiënten bij
het voorbereiden van een gesprek over klinische studies met hun zorgverlener
Om patiënten te helpen een weloverwogen beslissing te nemen over mogelijke
deelname aan klinische studies, hebben wij ons model voor Informed Consent
aangepast aan de Health Literacy-principes, rekening houdend met de
toepasselijke regelgeving
Gedragscode
Sinds de lancering van onze nieuwe Gedragscode in 2021 heeft 93,5% van onze
medewerkers de opleiding over onze nieuwe Gedragscode voltooid
Tijdens het onboarding-proces van nieuwe werknemers benadrukken wij het
belang van ons Compliance and Ethics Program en onze Gedragscode en wijzen
wij hen op alle beschikbare kanalen om vragen en problemen aan te kaarten
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Toekomstige ambities
Dierenwelzijn
Ons Comité voor Dierenwelzijn zal onze interne processen en KPI’s betreffende
dierenwelzijn voor al onze interne en externe faciliteiten blijven evalueren
Wij zullen de vorderingen volgen en er elk jaar verslag over uitbrengen
Onze ethische standpunten met betrekking tot klinische studies
Wij zullen de stem en de behoeften van patiënten en gezondheidswerkers
systematisch in onze klinische studies in latere stadia integreren
We zullen toegankelijke samenvattingen van studieresultaten delen met
deelnemers van de studies en het bredere publiek voor alle door Galapagos
gesponsorde interventiestudies bij patiënten, ongeacht hun locatie
We zullen innovatieve instrumenten en processen onderzoeken om de last van
klinische studies voor patiënten en locaties te verminderen
Wij zullen gemakkelijk te begrijpen studieresultaten met patiënten delen,
overeenkomstig de EU Clinical Trial Directive No 536/2014
Gedragscode
We zullen het Galapagos-programma voor naleving en ethiek verder versterken
om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van onze organisatie
door:
Onze Speak Up-cultuur blijven promoten, zowel bij intern als bij externe
belanghebbenden
Verdere verfijning van ons toezicht op derden door middel van een
verbeterd risicobeoordelingskader en due diligence
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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 op de
meest duurzame manier aan patiënten met ernstige ziekten te leveren, met zorg voor de
gezondheid, de veiligheid en het welzijn van onze werknemers en met respect voor onze planeet
door onze ecologische voetafdruk tot een minimum te beperken.
Om dit concreter te maken, hebben wij in 2021 een wereldwijd beleid inzake milieu, gezondheid en
veiligheid (VGM) gepubliceerd, waarin de belangrijkste operationele richtlijnen zijn vastgelegd, met de
nadruk op
1. Zorgen voor naleving van de regelgeving:
Aangezien wij actief zijn in een sterk gereguleerde sector die onderworpen is aan een reeks
strikte wetten en voorschriften in verband met milieu-impact, welzijn en veiligheid van de
werknemers, identificeren, evalueren en leven wij alle toepasselijke VGM-wetten na, in alle landen
waar Galapagos actief is.
2. Groeiende duurzame operaties:
Om werkgerelateerde letsels en ziekte te voorkomen, zorgen wij voor veilige en gezonde
arbeidsomstandigheden die zijn afgestemd op de specifieke aard van de VGM-risico’s waaraan
werknemers en anderen worden blootgesteld;
Wij minimaliseren de koolstofvoetafdruk van de organisatie en het ontstaan van vervuiling en
afval door onze activiteiten in onze gehele waardeketen;
Wij streven ernaar ons verbruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen en waar mogelijk
duurzame bronnen te gebruiken;
Wij streven ernaar de gezondheids- en veiligheidsrisico’s waaraan onze werknemers en
dienstverleners zijn blootgesteld, te evalueren en weg te nemen, om incidenten of ongevallen te
voorkomen;
Wij bevorderen openheid en dialoog over VGM-aangelegenheden met onze werknemers,
werknemersvertegenwoordigers en interne en externe belanghebbenden;
Wij leiden Galapagos-werknemers op, trainen hen, motiveren hen en betrekken hen erbij om op
een veilige en milieuverantwoorde manier te werken, waarbij elke werknemer verantwoordelijk
wordt gemaakt voor de bescherming van mens en milieu op en rond zijn werkplek.
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Uit onze gezondheids- en veiligheidsprestatiegegevens voor 2021 blijkt dat er geen dodelijke
ongevallen als gevolg van werkgerelateerde verwondingen of werkgerelateerde slechte gezondheid
zijn gemeld, noch hebben we werkgerelateerde verwondingen met een hoog risico gehad.
In overeenstemming met de Global Reporting Initiative Standard 403 inzake gezondheid en
veiligheid op het werk kunnen de volgende gegevens, die betrekking hebben op werknemers die
bij Galapagos op de loonlijst staan, worden verstrekt:
Absoluut aantal sterfgevallen als gevolg van een arbeidsgerelateerd letsel

0

Absoluut aantal arbeidsongevallen met ernstige gevolgen

0

Absoluut aantal registreerbare werkgerelateerde verwondingen

2

Percentage dodelijke ongevallen als gevolg van een arbeidsgerelateerd letsel

0

Percentage arbeidsongevallen met ernstige gevolgen

0

Percentage registreerbare werkgerelateerde letsels (per 200.000 gewerkte uren)
Absoluut aantal sterfgevallen als gevolg van arbeidsgerelateerde slechte gezondheid
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Materieel aspect 4: onze realisaties in 2021
Terwijl een hybride werkbeleid werd aangeboden als leidraad voor teams om te
beginnen werken in het 'Next Normal’ en te beslissen wat voor hen het beste
werkt tijdens en na de pandemie, werden specifieke maatregelen om
gezondheids- en veiligheidsrisico’s gerelateerd aan de pandemie te beperken
besproken tijdens de nieuw opgerichte Cross-Site Operations Meeting. Deze
besprekingen resulteerden in wereldwijde reisrichtlijnen, richtlijnen voor het
organiseren en bijwonen van interne en externe evenementen, en gewoonten
om de hygiëneregels consequent in het oog te houden. Dankzij een
gedisciplineerde naleving werden de activiteiten in 2021 nauwelijks beïnvloed
door de pandemie
De pandemie leidde ook tot meer aandacht voor lichamelijk en geestelijk welzijn,
met als doel de werknemers optimale werkomstandigheden te bieden, of ze nu
thuis of op een Galapagos-locatie werken. Specifieke acties waren onder meer:
enquêtes om psychosociale risico’s vast te stellen, opleidingssessies voor het
lijnmanagement om vroege symptomen van burn-out te herkennen, een
geldelijke toelage om thuis een professionele werkomgeving te helpen
installeren en onderhouden, ergonomische opleidingssessies om de
werkplekken thuis te optimaliseren, alsook mindfulness-sessies. Een eerste
vrijwillige, wereldwijde vaccinatiecampagne tegen de seizoensgriep werd met
succes gelanceerd
Er werden bijkomende gezamenlijke gezondheids- en veiligheidscomités
opgericht om ervoor te zorgen dat mogelijke problemen proactief worden
aangepakt en dat voorgestelde programma’s op constructieve wijze worden
uitgedaagd en geoptimaliseerd
We ondersteunden nieuwe activiteiten in zes landen om onze
commercialiseringinspanningen te ondersteunen in hun groei als onderdeel van
een algemene commerciële ambitie in Europa, door een netwerk van VGMexperts op te zetten die landspecifiek advies geven over de gezondheid, de
veiligheid en het welzijn van werknemers
In deze context hebben wij onze product stewardship-capaciteiten versterkt om
te voldoen aan alle vereisten inzake Registration, Evaluation, Authorization and
Restriction of Chemicals (REACH)
Criteria met betrekking tot sociale en milieuduurzaamheid zijn opgenomen in de
selectieprocedures voor belangrijke leveranciers zoals leveranciers van facility
management en contractuele productieorganisaties, alsmede in het ontwerp van
nieuwe faciliteiten (waar BREEAM-1 en WELL2-richtlijnen worden toegepast), en
waar nodig wordt gestreefd naar certificering

38
Galapagos NV Jaarverslag 2021

MVO RAPPORT

Toekomstige ambities
Als onderdeel van onze MVO-strategie zullen wij een langetermijnambitie,
kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen en een strategie voor de uitvoering
definiëren die gericht zijn op het optimaliseren van de gezondheid, de veiligheid
en het welzijn van werknemers, het bevorderen van een circulaire denkwijze en
het minimaliseren van onze koolstofvoetafdruk in onze gehele waardeketen. Wij
zullen relevante prestatie-indicatoren vaststellen om de vooruitgang die wij
boeken te meten. Deze zullen opgenomen worden in toekomstige verslagen
Ter ondersteuning hiervan zullen wij op globaal en lokaal niveau specifieke
‘Planet’- en ‘Wellbeing’-werkstromen op gang brengen om de strategieën mede
op te stellen en uit te voeren, waarbij wij ook gebruik zullen maken van
bestaande initiatieven zoals ‘Next Ways of Working’
Om het bewustzijn te vergroten en de betrokkenheid te stimuleren, beginnen we
met de viering van de Wereldveiligheidsdag van de Verenigde Naties op 28 april
en de Wereldmilieudag op 5 juni.
Wij zullen onze ecologische voetafdruk bepalen, met de nadruk op scope 1, 2 en
3 koolstofemissies, waterverbruik en afvalbeheer
Wij zullen alle overeengekomen ambities, doelstellingen en initiatieven opnemen
in onze VGM-managementsystemen die erop gericht zijn alle daarmee
samenhangende risico’s te beperken
Wij zullen met name onze processen met betrekking tot reactie op
noodsituaties, onderhoudsbeheer en contractantenbeheer herzien, en deze
integreren in een nieuw opgezet gegevensbeheersysteem

1 BREEAM is een diepgaande duurzaamheidsbeoordeling voor masterplanningsprojecten, infrastructuur en gebouwen. Het

erkent en weerspiegelt de waarde in beter presterende activa over de gehele levenscyclus van de gebouwde omgeving,
van nieuwbouw tot in gebruik en renovatie.

2 De WELL-bouwnorm gaat uit van een holistische benadering van gezondheid in de gebouwde omgeving, waarbij wordt

gekeken naar gedrag, werking en ontwerp, en is een op prestaties gebaseerd systeem voor het meten, certificeren en
controleren van kenmerken van de gebouwde omgeving die van invloed zijn op de menselijke gezondheid en het
menselijk welzijn, via lucht, water, voeding, licht, fitness, comfort en geest.
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MVO bij Galapagos – Samenvatting
Materieel aspect 1: Verbetering van het leven van mensen

SDG

Werkgebieden
Wij pionieren voor patiënten en onze missie bestaat erin innovatieve geneesmiddelen te
ontdekken en te ontwikkelen voor grote onbeantwoorde medische behoeften
Onze wetenschap en innovatie zijn gebaseerd op ons flexibele platform voor de ontdekking
van doelwitten
Wij bouwen aan een gedifferentieerde R&D-pijplijn
Wij versnellen innovatie door win-win partnerschappen
Wij bevorderen actief een open innovatiemodel
Wij promoten loopbanen in de wetenschap door deel te nemen aan STEM-initiatieven
Ga naar hoofdstuk

Materieel aspect 2: Onze medewerkers zijn de kracht achter
Galapagos

SDG

Werkgebieden
Wij streven naar gendergelijkheid en een inclusief en divers personeelsbestand
Wij investeren in onze werknemers
Wij werken samen met lokale gemeenschappen en liefdadigheidsinstellingen
Ga naar hoofdstuk
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Materieel Aspect 3: Ethisch en verantwoord ondernemen

SDG

Werkgebieden
Dierenwelzijn bij de ontwikkeling van geneesmiddelen
Onze ethische benadering van klinische studies
Onze Gedragscode
Ga naar hoofdstuk

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

SDG

Werkgebieden
Wij minimaliseren onze milieu-impact in onze gehele waardeketen
Wij houden ons aan de regels en voorschriften van onze sector
Wij richten ons op de gezondheid en het welzijn van werknemers
Ga naar hoofdstuk
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Verslaggeving over EU Taxonomy
EU Taxonomie 2021 verklaring
Het actieplan van de Europese Commissie voor de financiering van duurzame groei heeft geleid
tot de invoering van een EU-classificatiesysteem voor duurzame activiteiten, zijnde een EUtaxonomie. Als beursgenoteerde niet-financiële onderneming met meer dan 500 werknemers
valt Galapagos binnen het toepassingsgebied van de Europese Verordening 2020/852 van 18
juni 20201 (de "EU-Taxonomieverordening"). Voor de verslaggeving in 2021 moet Galapagos
bekendmaken welk aandeel van haar omzet, kapitaaluitgaven ("CapEx") en operationele uitgaven
("OpEx") in 2021 in aanmerking komt onder de EU Taxonomie voor duurzame activiteiten. In de
toekomst zal het in aanmerking komen onder de EU Taxonomie moeten worden aangevuld met
informatie over de mate van afstemming met de EU Taxonomie.
De EU Taxonomieverordening introduceert een classificatiesysteem voor ecologische duurzame
activiteiten en een activiteit wordt als ecologisch duurzaam beschouwd als deze voldoet aan alle
volgende overkoepelende criteria:
wezenlijk bijdragen tot ten minste één van de zes milieudoelstellingen van de EU
Taxonomieverordening: (i) beperking van de klimaatverandering; (ii) adaptatie aan de
klimaatverandering; (iii) duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene
hulpbronnen; (iv) transitie naar een circulaire economie, (v) preventie en bestrijding van
verontreiniging; en (vi) bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen;
geen ernstige afbreuk doen aan één van deze milieudoelstellingen;
met inachtneming van minimumgaranties; en
voldoen aan door de Europese Commissie vastgestelde, wetenschappelijk gefundeerde
technische beoordelingscriteria ("TSC’s").

De EU heeft een catalogus uitgegeven van economische activiteiten die kunnen worden
beschouwd als activiteiten die voor de eerste twee milieudoelstellingen, namelijk de mitigatie
van en adaptatie aan de klimaatverandering in aanmerking komen2 aan de hand van NACE3
codes. Deze EU Taxonomie Gedelegeerde Verordening4 heeft betrekking op de TSC’s in verband
met deze twee voornoemde milieudoelstellingen voor meer dan 100 activiteiten in verschillende
sectoren.

1 Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de vaststelling van een

kader ter bevordering van duurzame investeringen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088.

2 In het Engels is sprake van taxonomy-eligible economic activities.
3 Codes van de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap / Nomenclature

statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne.

4 Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2139 van de Commissie van 4 juni 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2020/

852 van het Europees Parlement en de Raad door technische screeningcriteria vast te stellen om de voorwaarden te
bepalen waaronder een specifieke economische activiteit kan worden aangemerkt als substantieel bijdragend aan de
mitigatie van klimaatverandering of de adaptatie aan klimaatverandering, en om uit te maken of die economische activiteit
niet ernstig afbreuk doet aan een van de andere milieudoelstellingen.
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Na analyse van het wettelijk kader5 met betrekking tot de EU Taxonomie en toepassing van de
NACE-codes, zijn wij van mening dat onze kernactiviteiten, namelijk het ontdekken, ontwikkelen
en op de markt brengen van innovatieve geneesmiddelen, niet binnen het toepassingsgebied
vallen van de technische bijlagen van de EU Taxonomieverordening over de beperking van
en adaptatie aan de gevolgen van de klimaatverandering. Onze economische kernactiviteiten
kwalificeren als activiteiten die niet onder de EU Taxonomie in aanmerking komen.
Voor het bepalen van de omzet, CapEx en OpEx tijdens deze analyse, gebruikten wij de gegevens
zoals weergegeven in de geconsolideerde jaarrekening die in dit verslag is opgenomen:
De omzet omvat alle bedrijfsactiviteiten van Galapagos per 31 december 2021 en de noemer stemt
overeen met de IFRS-totaalomzet voor 2021 die is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening
(484,8 miljoen euro) en is vermeld in toelichting 6, zijnde de inkomsten uit commerciële en
samenwerkingsactiviteiten.
CapEx bestaat uit toevoegingen aan materiële en immateriële activa gedurende het boekjaar
2021, vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en eventuele door Galapagos overeenkomstig
IAS38 erkende waardeaanpassingen. De noemer stemt overeen met de som van de lijnen
"Toevoegingen" in de toelichtingen 13 en 14 (totaal 63,4 miljoen euro) van de geconsolideerde
jaarrekening. Het grootste gedeelte van de kapitaaluitgaven houdt verband met de kosten voor de
bouw van nieuwe kantoorruimten in België en Nederland, en komt derhalve niet in aanmerking
onder de EU Taxonomie.
OpEx wordt volgens de EU Taxonomie bepaald door de directe, niet-gekapitaliseerde kosten van
onderzoek en ontwikkeling, maatregelen voor de renovatie van gebouwen, kortetermijnleases,
onderhoud en herstelling en alle andere directe uitgaven in verband met het dagelijkse onderhoud
van de materiële vaste activa door de onderneming of door derden die zijn uitbesteed om de
blijvende en doeltreffende werking van die activa te garanderen. Het grootste deel van onze OpEx
houdt verband met onze uitgaven voor R&D.

Op basis van de beschikbare gegevens en na de beoordeling van de vereisten hebben wij geen
activiteiten die onder de EU Taxonomieverordening in aanmerking komen waarover verslag moet
worden uitgebracht. De onder de EU Taxonomieverordening in aanmerking komende omzet, OpEx
en CapEx bedraagt 0% en het is 100% van de omzet, OpEx en CapEx die niet in aanmerking komt
onder de EU Taxonomieverordening. Het "niet in aanmerking komen" onder de EU Taxonomie verwijst
naar het feit dat onze activiteiten momenteel buiten het toepassingsgebied vallen van de economische
activiteiten waarvoor TSC’s zijn ontwikkeld in het kader van de gedelegeerde verordeningen. Wij wensen
te verduidelijken dat de inkomsten, kapitaaluitgaven en operationele uitgaven die momenteel volgens
de EU Taxonomieverordening als niet in aanmerking komend worden beschouwd, niet mogen worden
beschouwd als een maatstaf van onze prestaties bij het nastreven of bereiken van bepaalde
duurzaamheidsdoelstellingen of van onze "greenness".
Wij merken op dat de vereiste bekendmakingen krachtens de EU Taxonomieverordening zullen
blijven evolueren en dat wij ons zullen blijven beraden over de impact hiervan en inzake
toekomstige verslaggevingsverplichtingen.
5 Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2178 of 6 juli 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2020/852 van het Europees

Parlement en de Raad door vaststelling van de inhoud en de presentatie van door niet aan artikel 19 bis of artikel 29
bis van Richtlijn 2013/34/EU onderworpen ondernemingen te rapporteren informatie betreffende ecologisch duurzame
economische activiteiten en door vaststelling van de methode om aan deze rapportageverplichting te voldoen, en de
wetgeving uiteengezet onder voetnoot 1 and 3-4.
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