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Geachte NPEX belegger, 

In navolging op onze vorige beleggers update van 16 oktober 2019 , willen wij u graag informeren 

over de huidige stand van zaken bij Wagamama. 

Wij zijn dit jaar voortvarend gestart met de opening van ons prachtige nieuwe restaurant, op de 

Boulevard Anspach in Brussel, in februari 2020. Dit nieuwe restaurant is een hoek unit op een drukke 

wandelpromenade, verdeeld over 2 verdiepingen, met een groot terras voor de deur. De opening 

overtrof al onze verwachtingen, wij hebben van onze gasten zeer positieve reacties ontvangen en de 

omzet in de eerste weken was boven het budget.  

Onderaan deze beleggersupdate vindt u een lovende recensie uit het Europese magazine EU Political 

report. 

 

De vreugde begin 2020 was van korte duur, 4 weken na de opening van ons nieuwe restaurant in 

Brussel werd op 13 maart in België een lockdown aangekondigd, gevolgd door een lockdown in 

Nederland, op 15 maart. 

Hierdoor brak een periode van onzekerheid aan, door de lockdown waren alle inkomsten 

weggevallen, maar alle vaste lasten, personeelskosten en rentes dienden wel betaald te worden. 

Gelukkig heeft het kabinet adequaat gehandeld, en direct na het uitbreken van de corona crisis 

aangekondigd dat de Nederlandse bedrijven konden rekenen op steun van de overheid. 

Kaizen BV / Wagamama heeft gebruik gemaakt van de aangeboden steunmaatregelen. Voor ons 

personeel is gebruik gemaakt van NOW1 en NOW 2 subsidies, waarvan het grootste deel van de 



personeelskosten wordt vergoed, voor het gedeelte van omzetverlies tijdens de crisis. Daardoor 

konden wij al onze medewerkers in dienst houden en zij zijn weer aan het werk gegaan na de 

beëindiging van de lockdown op 1 juni. De overheid heeft ook steun geboden om de vaste lasten te 

kunnen blijven betalen. De subsidie TVL (tegemoetkoming vaste lasten) heeft een deel van de vaste 

lasten vergoed, in de periode van omzetverlies door de corona crisis. 

Met alle verhuurders van onze locaties is onderhandeld over een korting van de huur tijdens de 

lockdown en over de periode daarna. Dit heeft een aanzienlijke besparing op onze vaste lasten 

opgeleverd. 

Tenslotte is in België een reorganisatie doorgevoerd, met als gevolg dat een groot deel van de 

crediteurenlasten wordt kwijtgescholden, het andere deel zal over de komende 3 jaar gespreid 

worden afbetaald. Hierdoor is de schuldenlast in België fors afgenomen, zodat de restaurants in de 

fase na corona geen hinder ondervinden van een hoge schuldenlast. 

Met onze financiers is overeengekomen dat de aflossingen van 2020 worden opgeschort, sinds de 

lockdown zijn er geen aflossingen gedaan, waarschijnlijk wordt de looptijd van de bestaande 

leningen hierdoor iets verlengd.  

Er is gebruik gemaakt van de regeling uitstel van belastingbetaling, om te voorkomen dat in 2020 

liquiditeitskrapte ontstaat. 

De subsidies NOW en TVL, de reorganisatie in België, het opschorten van aflossingen op leningen en 

het uitstel van belastingbetaling hebben ons in staat gesteld deze crisis te overbruggen. 

Na de lockdown zijn onze restaurants per 1 juni weer geopend. We zien een langzaam stijgende lijn 

in omzet. Deze was in juli 2020 65% ten opzichte van juli 2019. Dat de omzet nog achterblijft is te 

verklaren door beperkende maatregelen om corona besmetting tegen te gaan, zoals het dragen van 

mondkapjes, het verplicht reserveren in restaurants. Tevens is een belangrijkste factor het achter 

blijven van toerisme, met name in Amsterdam en op onze stationslocaties. 

Om toch omzet te genereren tijdens de lockdown hebben wij gebruik gemaakt van delivery 

platforms. Voorheen hadden wij alleen een samenwerking met Uber Eats, nu zijn de Takeaway.com 

en Deliveroo toegevoegd. In alle restaurants wordt ook na de lockdown gebruik gemaakt van drie 

platforms, waardoor het aandeel delivery is toegenomen en extra omzet kan worden gegenereerd. 

Wij zijn opgelucht dat wij met alle steunmaatregelen deze crisis hebben kunnen overwinnen, en 

gaan ervan uit dat onze omzet langzaam zal groeien, tot deze eind van dit jaar weer genormaliseerd 

zal zijn. 

Derhalve hebben wij voor 2021 positieve verwachtingen, voor 2021 is onze omzet geprognotiseerd 

op 20 miljoen euro en we verwachten een ebitda van 2 miljoen euro te realiseren. 

Voor het einde van dit jaar zullen wij u informeren over een nieuwe Npex obligatielening. Deze heeft 

tot doel de huidige obligatielening af te lossen, welke afloopt in april 2021, maar tevens dient als 

financiering voor een nieuw te openen restaurant in Leidsenhage, welke gepland staat voor Q2 

2021. 

 

Arjen Schrama 

CEO Kaizen BV 



 

 

Wagamama Brussels Open 

by Martin Banks 

• Culture 

 

Wagamama, the famous global brand, has finally arrived in Brussels. 

The Asian restaurant made a bow in the city on 13 February. 

That was the good news. The bad news is that, like all other such places, it almost promptly had to 

shut its door at the start of the health pandemic. 

But, thankfully, it has now been allowed to reopen (since 8 June) and, while business has been slow 

to get moving again, the presence of the well-known eatery has been welcomed by foodies in 

Belgium. 

Regulars will certainly notice how things have changed due to the crisis, including mask-wearing staff 

members and socially-distanced tables. 

There is also a reduced menu which reflects the fact that fewer people are, currently, employed in 

the kitchen (again, partly due to social distance requirements). 

But anyone who enjoys Japanese/Asian cuisine will be delighted to know that the food here is as 

good as ever. 

The brand opened its first restaurant in London’s Bloomsbury in 1992 and now operates in 24 

countries across the globe.The franchise also has 7 restaurants in the Netherlands. 

https://www.eupoliticalreport.eu/category/letters/
http://www.wagamama.be/


As at other venues, all dishes are prepared in an open kitchen at the heart of the restaurant, which is 

an integral part of the overall design. Each dish is served as soon as it is ready — a long-established 

practice of Wagamama – which guarantees maximum freshness and depth of flavour. 

 

Normally, there are “four stations” in the kitchen, each responsible for producing different types of 

dishes, be they the famous Ramen (noodles in a stock with meat or veg), Teppanyaki (fried noodles 

which are quickly cooked to retain their tenderness) Donburi (bowls of rice with a different topping) 

and curry (slow cooked). 

Some of the classic Wagamama dishes are still on the menu,including its famous Katsu curry which, 

as Julie, the friendly team leader here, says is well known to the many tourists who flock to the  

Brussels branch. 

Other recommendations include bang bang cauliflower, tama squid, gyoza (ravioli-style) and bao 

bun Korean BBQ beef (all side dishes or starters). 

The teriyaki soba (steak or salmon) and yaki soba (shrimps or veg and mushrooms) are popular 

while, from the donburi lit, the grilled duck is recommended. 

As well as katsu, the firecracker curry (spicy) is a good option. 

There’s also a nice choice of deserts such as coconut reika ice cream, white chocolate and ginger 

cheesecake and matcha tiramusu are all excellent. You can “personalise” some dishes, for example, 

by adding noodles with eggs.  

Look out too for the Japanese beer and refreshing fruit drinks that feature on a great drinks list.  

This, actually, is the second Belgian branch: the first, in Antwerp, opened some years ago and has a 

different interior to the new Brussels restaurant. With its huge glass windows, the frontage here, 

though, surely cannot be matched elsewhere in Brussels. 

 

http://www.wagamama.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

But that’s not all: the restaurant occupies a splendid spot at the heart of the new pedestrianised 

zone in the city centre.  

This has taken a protracted length of time to complete but, with the street furnishings and trees, 

now makes for a pleasant place from which to watch the world go by as you sit on Wagamama’s nice 

terrace munching your equally lovely food. 

For those unfamiliar with the concept, Wagamama is a Japanese-inspired pan-Asian restaurant 

combining fresh and nutritious food with friendly service and value for money. The food is inspired 

by the flavours of Japan but with influences from across the Asian continent including Korean, Thai 

and Chinese flavours. 

Wagamama was founded with a clear purpose: to create a place for “positive eating” where the food 

satisfies the senses and the soul. This ethos has remained intact for more than two decades, 

focusing on positivity, freshness and quality of ingredients and a mindset and desire for continuous 

improvement. 

The interior here, spread over a couple of floors, is wonderfully airy and spacious. The design style is 

minimalist, modern and elegant with a carefully chosen mix of interior lighting styles to best 

showcase the different design features and elements of wood, marble, ceramic, black steel and 

brass. 

http://www.wagamama.be/
http://www.wagamama.be/
http://www.wagamama.be/


The staff here also deserve great credit for remaining pleasant and friendly despite the unnatural 

and artificial demands (such as constantly having to wear masks) brought about by the coronavirus 

pandemic. 

Julie and her colleagues will kindly guide you through the lovely menu which can be helpful for those 

who may be first time visitors. 

Despite all that is going on in the world, all concerned are working hard to keep their loyal band of 

customers happy. 

 

 

 

 


