




4 De VEB betreurt dat er geen interactieve webcast van de aandeelhoudersvergadering is (en 

zelfs helemaal geen webcast). 

a) Waarom faciliteert Galapagos geen interactieve webcast?

Galapagos organiseert haar algemene vergaderingen overeenkomstig de toepasselijke regelgeving

en haar statuten. Een traditionele persoonlijke deelname door aandeelhouders is op de vergaderingen

van 26 apnï 2022 toegestaan, onverminderd de mogeliJkheid voor aandeelhouders om vooraf te

stemmen per brief of een volmacht te geven. Omwille van de verschillende mogelijkheden voor

aandeelhouders om deel te nemen aan de vergaderingen, als technische en organisatorische

redenen, is er beslist om geen interactieve webcast van de algemene vergaderingen te organiseren.

We verwiJzen daarnaast ook naar de webcast op 6 mei 2022 (na de publicatie van onze resultaten

voor het eerst kwartaal van 2022). Dit zal een extra forum zijn voor onze aandeelhouders om senior

vertegenwoordigers van Galapagos te ontmoeten en vragen te stellen.

b) Hoe valt dit te rijmen met een goede governance richting aandeelhouders?

Galapagos moedigt een open en constructieve dialoog met haar aandeelhouders aan, en benadrukt

dat aandeelhouders het recht hebben om vragen te stellen met betrekking tot de agendapunten van

de algemene vergaderingen ofwel voorafgaand en schriftelijk ofwel tijdens de vergaderingen.

c) Erkent Galapagos dat deze keuze extra knelt gezien de COVID-beperkingen die

Galapagos nota bene zelf noemt?

Galapagos wijst in haar oproeping voor de algemene vergaderingen enkel op haar wettelijke

verplichting om de vigerende COVID-maatregelen na te leven en te doen naleven, doch zonder in te

grijpen op de wetteliJke of statutaire rechten van haar aandeelhouders, dan wel de uitoefening

daarvan voorafgaand aan of tiJdens de vergaderingen.

5 Galapagos meldt dat er sprake was van een geplande pensionering van Onno van de Stolpe 

(blz. 7 jaarverslag). Zijn de eerdere berichten dat Onno van de Stolpe (vrijwillig) vertrekt 

door de aanhoudende stroom van tegenslagen, onjuist? 

In haar persbericht van JO augustus 2021 heeft Galapagos het geplande pensioen van Onno van de Stolpe 

als CEO, i.e. van zodra er een opvolger zou zijn aangesteld, bekendgemaakt. Galapagos kan zich niet 

uitspreken over berichten (en de inhoud daarvan) van derden ingevolge of naar aanleiding van haar 

voornoemd persbericht. 

6 Onno van de Stolpe was als oprichter al sinds 1999 CEO. Tegelijkertijd was Rajesh Parekh al 

sinds 2004 voorzitter van de Raad van Toezicht. 

a) Erkent Galapagos dat een dergelijke lange termijn voor een CEO in de meeste gevallen -

zeker vanuit governance perspectief - onverstandig is?

We kunnen ons enkel uitspreken over onze eigen situatie, en niet over de 'meeste gevallen'. Onder

Onno van de Stolpe's leiding als CEO is Galapagos uitgegroeid van een Jonge start-up tot een

beursgenoteerde onderneming die onlangs haar eerste goedgekeurde medicijn lanceerde. Hij laat

een duurzame organisatie achter en de tiJd was dan ook riJ'p om de leiding over te dragen aan een

nieuwe CEO.

b) Erkent Galapagos dat een dergelijke lange termijn voor een voorzitter van de Raad van

Toezicht in alle gevallen - en in ieder geval vanuit governance perspectief - onverstandig

is?

We kunnen ons enkel uitspreken over onze eigen situatie, en niet over 'alle gevallen'. De voorzitter

van de raad van toezicht wordt benoemd voor een duurtijd dewelke in overeenstemming is met de

toepasselijke regelgeving en de statuten en het corporate governance charter.
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c) Erkent Galapagos dat de combinatie van zowel een CEO als een voorzitter van de Raad

van Toezicht die zeer lang aanblijven onverantwoord - en vanuit governance perspectief

zelfs onacceptabel - is?

De raad van toezicht verwijst naar de antwoorden op vragen a} en b} hierboven.

7 De CEO en andere leden van de directieleden ontvangen ook een variabele beloning. 

a) Waarom oordeelt de Raad van Toezicht dat er sprake kan zijn van enige variabele

beloningen, terwijl er diverse fundamentele tegenslagen zijn geweest?

Tijdens 2021 heeft Ga/apagos nieuwe groepsdoelstellingen op bedrijfsniveau vastgesteld. Voor een

overzicht van deze groepsdoelstellingen verwijzen we naar het remuneratievers!ag. De raad van 

toezicht heeft een algemene verwezen/ijking van 75% (op een maximum van 100%} vastgesteld ten

opzichte van de groepsdoelstellingen van Galapagos voor 2021. Het 75% verwezenlijkingsniveau

geldt voor het hele personeel van Galapagos (inclusief de leden van het directiecomité}. De raad van

toezicht hield, voor de CEO op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité en voor de

andere leden van de directieraad op voorstel van de CEO, rekening met dit niveau en met de 

individuele prestaties van de leden van de directieraad. Voor een overzicht van de toegekende

bonussen verwijzen we naar het remuneratieverslag.

Het uitgestelde gedeelte van 50% van de bonus die werd toegekend voor boekjaar 2018 is volledig

verbeurd en niet uitbetaald in 2021 ingevolge de prestatie van de aandelenkoers van Galapagos over

de periode 2018-2021 ten opzichte van de Next Biotech Index.

b) Waarom heeft de Raad van Toezicht haar discretionaire bevoegdheid niet gebruikt om 

uitsluitend de vaste salarissen (en andere vaste zaken als pensioen) te betalen?

De raad van toezicht verwijst naar het antwoord onder vraag a} hierboven. Er zij ook op gewezen

dat de CEO en andere leden van de directieraad, alsmede vele andere personeelsleden binnen de

organisatie, deelnemen aan een op aandelen gebaseerd incentive-plan. De aandelenprestatie van

Galapagos heeft een soortgelijke invloed gehad op deze toekenningen en variabele beloningen.

8 Piet Wigerink (CSO) ontvangt een vertrekvergoeding (blz. 168). Is Piet Wigerink uit eigen 

beweging vertrokken en zo ja, waarom krijgt hij dan toch een vertrekvergoeding? 

Piet Wigerink was sinds 2008 CSO van Galapagos. Hij leidde zijn teams door de allereerste klinische 

studies van Galapagos met gezonde vrijwilligers, en was tevens verantwoorde/ijk voor de fase 2 FITZROY 

en DARWIN klinische programma's met fi/gotinib. Op gemotiveerde aanbeveling van het benoemings- en 

remuneratiecom1té en rekening houdende met zijn verwezen/ijkingen en Jarenlange inzet heeft de raad 

van toezicht een vertrekvergoeding goedgekeurd. Voor een verdere bespreking van deze 

vertrekvergoeding wordt verwezen naar het remuneratieverslag. 

9 Onno van de Stolpe (CEO) ontvangt een vertrekvergoeding (blz. 168). Is Onno van de Stolpe 

uit eigen beweging vertrokken en zo ja, waarom krijgt hij dan toch een vertrekvergoeding? 

Onder Onno van de Stolpe's leiding als CEO is Ga/apagos uitgegroeid van een Jonge start-up tot een 

beursgenoteerde onderneming die onlangs haar eerste goedgekeurde medicijn lanceerde. Na 

aankondiging van zijn geplande pensionering is hij aan boord gebleven tot een opvolger werd aangesteld. 

Op gemotiveerde aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecom1té en rekening houdende met zijn 

verwezen/ijkingen en Jarenlange inzet heeft de raad van toezicht een pensioenregeling goedgekeurd. Voor 

een verdere bespreking van deze pensioenregeling wordt er verwezen naar het remuneratievers!ag. 
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10 VEB is ongelukkig met de welkomstbonus voor Paul Stoffels van 1 miljoen aandelen die tegen 

€50 kunnen worden gekocht. 

a) Vindt de Raad van Toezicht niet dat een vast basissalaris met daarbovenop een variabele

vergoeding die kan worden toegekend na behalen van uitdagende targets, voldoende

zouden moeten zijn om een gemotiveerde en competente bestuurder aan te trekken?

De toekenning van inschrijvingsrechten aan bepaalde medewerkers, zoals de CEO, is een onderdeel

van het remuneratiebeleid. De raad van toezicht is van mening dat deze verloningspraktijk in het

belang is van Galapagos, omdat het de Vennootschap in staat stelt de volgende doelstellingen te

realiseren:

► het nauwer betrekken van de begunstigde bij de Vennootschap;

► het aanmoedigen en motiveren van de begunstigde op middellange en lange termijn;

► het aantrekken van de Juiste profielen en het bevorderen van hun retentie;

► het aligneren van de belangen van de begunstigde met de belangen van de Vennootschap.

De raad van toezicht wijst er verder op dat de 1'nschrijvingsrechten pas uitoefenbaar zullen zijn na 

een vestingperiode van vier Jaar. 

b) Wat heeft de Raad van Toezicht doen besluiten om toch een welkomstbonus toe te

kennen?

De raad van toezicht verwijst naar het antwoord onder a).

c) Zou Paul Stoffels anders de positie hebben geweigerd?

Het voorzien van welkomstbonussen is niet ongebrwke/ijk bij. het aantrekken van C-leve/ management

en kaderpersoneel. Het was dan ook een onderdeel van de besprekingen naar aanleiding van de

aanstelling van Paul Stoffels, en de raad van toezicht kon zich vinden 1'n het globale verloningspakket

dat werd voorgesteld, inclusief de inschrij·vingsrechten.

B. Schrifteliike vragen van Louis Lannoy. ontvangen op 20 april 2022

1 Aftredende bestuurders en vertrekvergoedingen (agendapunt 1 AV)

a) Wat is de ratio achter het verlenen van een vertrekvergoeding (en alle verschillende

onderdelen daarvan) aan iemand die vrijwillig (of niet) zijn functie neerlegt?

De raad van toezicht heeft op een gemotiveerde aanbeveling van het benoem1'ngs- en

remuneratiecom,té een vertrekvergoeding goedgekeurd voor Piet Wigerinck en Onna van de Stolpe

die rekening houdt met hun verwezenlijkingen en Jarenlange inzet.

b) Indien contractuele afspraken rond variabele vergoedingen zoals RSU's,

inschrijvingsrechten, aandelenopties bepalen dat vertrekkende medewerkers bepaalde

rechten hierop verliezen, waarom worden er bij de vertrekkende bestuurders dan alsnog

vergoedingen betaald om hun "verloren rechten" te compenseren?

De raad van toezicht verwijst naar het antwoord op de vorige vraag en verduidelijkt voor de goede

orde dat er geen aandelenopties werden toegekend aan de betreffende directieraad/eden.

2 Remuneratie Paul Stoffels (agendapunt 9 AV) 

a) Wat bedraagt het volledige remuneratiepakket van dhr Stoffels?

Het remuneratiepakket is in lijn met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.
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