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Voorwoord 

 

Oprichter Prof. Dr. J. van der Poel:  "Waarom betalen we belasting? Omdat een geordende 

maatschappij zonder belastingen niet denkbaar is en de Staat zonder belastingen zijn taak niet kan 

vervullen". 

 

In 2017 vierde het museum zijn 80-jarig bestaan met een recordaantal bezoekers sinds de 

heropening, in huis en online. We wisten met pakkende thematentoonstellingen, foto-

exposities, activiteiten, deelname aan culturele publieksevenementen en een vernieuwd 

onderwijsprogramma het aantal bezoekers met 3.322 te vergroten ten opzichte van 2016. 

 

Het aanbod was divers en bewust afgestemd op de wensen van een zo breed mogelijk 

publiek, met voor ieder wat wils, van kids tot kenners. Van de huidige speurneus voor 

Douanewerk tot de oorsprong van belastingen, duizenden jaren terug in de tijd. De 

structureel verhoogde en doelgroepgerichte  inzet van online media in de promotie van het 

museum en museumaanbod hebben bij het behalen van deze goede resultaten een evenzo 

belangrijke rol gespeeld.  

 

Onzichtbaar voor het publiek zijn veel werkzaamheden verricht rond collectieregistratie en 

–digitalisering, waardoor de museumcollectie met zijn vele verhalen klaar is om online te 

worden gezet. Ook is achter de schermen gewerkt aan de toekomst van het museum om 

het een meer ‘zelfstandige’ setting te geven met een verbreding van het fiscale thema. 

Hierover wil het bestuur komend jaar een besluit nemen. 

  

Opgericht in 1937 als 'Stichting Het Nederlandsch Belastingmuseum' en later omgedoopt tot 

de ‘Stichting Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel’ met de roepnaam Belasting & 

Douane Museum, heeft het museum zich ontwikkeld tot een eigentijds publieksmuseum 

rond een historisch en maatschappelijk belangrijk thema. De fiscaal-historische collectie 

van de oprichter vormt nog steeds de basis voor het realiseren van de missie waar het 

huidige Belasting & Douane Museum 80 jaar later voor staat: een museum, dat inzicht 

geeft in het hoe en waarom van belastingen, belastingen in verschillende perspectieven 

plaatst, opdat bezoekers zich een concreet beeld kunnen vormen van het belang en de 

waarde van belastingen.  

 

Het museum waar heden en verleden met elkaar verbonden en tastbaar worden, is een 

waardevol medium voor de communicatie en beeldvorming over belastingen en 

overheidsfinanciën in bredere zin, waar we ons ook in de toekomst voor blijven inzetten.  

 

Wij danken een ieder die het afgelopen jaar een bijdrage heeft geleverd aan de verdere 

groei en bloei van ons museum. 

 

 

Rotterdam, 30 april 2018 

 

Prof. dr. J. (Jaap) J.M. Uijlenbroek, voorzitter  Drs. F.(Frans) M. Fox, directeur  
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1 Presentatie 
 

Het Belasting & Douane Museum vertelt de fiscale geschiedenis van Nederland. Op basis 
van een unieke collectie van meer dan 40.000 objecten plaatst het dit maatschappelijke 
thema in verschillende perspectieven. Naast de permanente opstelling zijn er jaarlijks 
tentoonstellingen, actualiteitenkabinetten en foto-exposities die de toegevoegde waarde 
van belastingen laten zien. Ook online laat het museum zien waar ons belastinggeld aan 
wordt besteed. Zo willen we bezoekers – jong en oud – prikkelen zich een mening te 
vormen over belastingen, het gemeenschappelijke belang daarvan en wat dit van burgers 
en overheid vraagt.   
 

     

    7 

Tentoonstellingen 
 

Woef! een neus voor douanewerk (8 april 2017 - 8 oktober 2017) 
Op 7 april 2017 werd de tentoonstelling Woef! een neus voor douanewerk feestelijk 
geopend. Het accent in deze zomertentoonstelling lag op het werk van de 
douanespeurhonden die al sinds 1945 worden ingezet om de invoer van verboden goederen 
tegen te gaan. In de expositie werden de verschillende werkterreinen van de speurhonden 
en geleiders belicht.  
Een andere component van deze tentoonstelling was de geschiedenis van de 
hondenbelasting in Nederland, met de collectie hondenpenningen als uitgangspunt. 
 

Van farao tot fiscus, belastingen in de oudheid (13 december 2017 - 18 maart 2018) 
Deze tentoonstelling nam de bezoeker mee terug in de tijd, ver vóór onze jaartelling, naar 
het ontstaan van belastingen in het Nabije Oosten (3000 voor Chr. – 350 na Chr.). 
Bezoekers maakten kennis met maatschappij, bestuur en ontwikkeling van vroege 
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belastingvormen in Mesopotamië en Egypte, die de basis vormden voor latere Perzische, 
Griekse en Romeinse heersers in deze gebieden.  
 
Foto-exposities 
 

Heerlijke hondenbanen (9 juni 2017 – 28 oktober 2017) 
In het kader van de tentoonstelling Woef! bracht het museum met een fotoreportage ook 
andere bijzondere honden en hond-baas relaties in beeld. De portretfoto’s toonden het 
uiteenlopende werk van de hond als hulpverlener, betrouwbare werkhond en beste vriend.  
 

In de kroeg (21 november 2017 – oktober 2018)                                                                                             
Met tien zwart-wit foto’s uit de reportage van fotografe Inge Kaagman is In de kroeg een 
ode aan de mensen die een forse bijdrage leveren aan de rijksschatkist door dagelijks te 
roken en te drinken. Van de verbruiksbelastingen zijn vooral de accijnzen over 
alcoholhoudende dranken en tabakswaren relatief hoog. Inge Kaagman mengde zich met 
camera een half jaar lang in het gezelschap van stamgasten van twee bruine cafés 
in Haarlem. Het museum heeft de foto’s in zijn collectie opgenomen. 
 
Actualiteitenkabinetten 
 

Vluchtelingen, de geschiedenis herhaalt zich (24 januari 2017 - 1 oktober 2017)  
Een presentatie van werk van de Australische fotograaf Warren Richardson, winnaar World 
Press Photo 2016, en de Nederlandse kunstschilder Leo Gestel (1881-1941) waarbij een 
historische vergelijking van vluchtelingen anno 1914 en 2015 werd gemaakt. Leo Gestel 
legde in 1914 vluchtelingen vast aan de grens tussen België en Nederland. Een tekening en 
een litho van hem zijn in het bezit van het museum. Warren Richardson maakte in 2015 
een indringende serie foto’s aan de grens tussen Servië en Hongarije.  
 

Geluk in het spel (3 oktober 2017 – 4 maart 2018)                                                                                             
In het kader van de Maand van de Geschiedenis, met het landelijke thema Geluk, was 
vanaf 3 oktober een expositie gewijd aan dit thema in relatie tot loterijen. Is geluk wat 
mensen beweegt deel te nemen aan de Staatsloterij? Maakt geld gelukkig? 
Loterijen ontstonden in Nederland, in de Middeleeuwen. De oudste voorbeelden van 
loterijen met een vaste lotprijs en prijzenpot dateren uit de 15e eeuw. Prijzen bestonden 
toen naast geldbedragen, bijvoorbeeld ook uit zilverwerk.  
 
Vaste presentatie 
 

Cultuurgoederen 
Nieuw is een presentatie over smokkel van cultuurgoederen. De tentoongestelde goederen 
zijn onderschept door de Douane op Schiphol. De Douane heeft deze objecten in bruikleen 
overgedragen aan het museum.  
 

Het koffertje van Lieftinck  
In het museum is het originele eerste exemplaar van het ‘Derde Dinsdag in september 
koffertje’ weer te zien. De presentatie is voorzien van een filmpje van Prinsjesdag 1951 
waarin toenmalig minister van Financiën Piet Lieftinck de rijksbegroting en Miljoenennota 
in zijn koffertje aan de Tweede Kamer aanbiedt.  
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2 Educatie 
 

Het museum wil kennis overdragen, bewustwording en dialoog op gang brengen over de 
fiscale onderwerpen, uit verleden en heden. Voor de diverse doelgroepen ontwikkelt het 
team educatie daartoe onderwijsprogramma's, publieksprogramma’s en –begeleiding          
(rondleidingen) en educatieve toepassingen in tentoonstellingen en exhibits.  
 

  

 
   

 
         

 
Educatief programma   
 

Het museum biedt lesprogramma’s aan gericht op alle niveaus van het onderwijs. Scholen 
krijgen de mogelijkheid hun leerlingen op een unieke manier kennis te laten maken met 
belastingen en de wereld van de Douane. De focus ligt op een positieve ervaring in het 
museum, met interactie tussen de leerling/student en de collectie.   
 

Voor het aantrekken van scholen is in 2017 ingezet op een kwalitatieve verbetering en 
vernieuwing van lesprogramma’s voor het primair onderwijs. Het in 2016 ontwikkelde 
programma Help, de schatkist is leeg heeft een vervolg gekregen, het lesprogramma 
Gesnapt is vervangen door het geheel nieuwe lesprogramma Betrapt!  
Via het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) en direct naar scholen werd het 
programma-aanbod 2017 gepromoot. Met deze inzet is het museumbezoek door het 
basisonderwijs ten opzichte van 2016 meer dan verdubbeld.  
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Help, de schatkist is leeg > Kids Miljoenennotaposter 
Het lesprogramma over de overheidsbegroting Help, de schatkist is leeg is in 2017 naar 
tevredenheid ingezet door KCR, een grote afnemer van de educatieve programma’s van 
het museum. Team educatie heeft bij de uitvoering van het lesprogramma bijgehouden, 
waar de leerlingen het geld uit de schatkist graag aan uitgeven en waarom. Deze 
resultaten zijn verwerkt tot de Kids Miljoenennotaposter, met daarop de gezamenlijke 
begrotingsuitkomsten van alle klassen. De poster is aan alle deelnemende scholen/klassen 
verstuurd.  
 

Betrapt! 
Het nieuwe programma Betrapt! voldoet aan de behoefte vanuit het onderwijs en heeft 
een verbeterde pedagogische boodschap. Het verantwoord vormgegeven lesprogramma 
verbindt de verhalen achter de smokkelobjecten op zaal met het heden en de taken van de 
Douane. De opdrachten zijn gericht op de competenties van het onderwijs, groep 7 en 8. 
De leerlingen worden uitgedaagd om actief deel te nemen aan het groepswerk en de 
eindpresentaties.  
 
Promotie schoolbezoek & educatief programma                                                                
 

Op de museumwebsite is een aparte pagina Onderwijs voor docenten, waar alle 
lesprogramma’s, gedifferentieerd naar onderwijsniveau en de ontwikkelingen in het 
educatieve aanbod gepresenteerd worden.  
 

Samenwerking Hogeschool Rotterdam  (project MEGA)                                                                                          
Team educatie werkt al enige jaren samen met studenten van de lerarenopleiding 
Geschiedenis, Maatschappijleer en Economie van de Hogeschool Rotterdam, met als doel: 
het museum en educatieve aanbod onder toekomstige docenten te promoten en mee 
denken over programma’s. Een idee van één van de groepen studenten is verwerkt in het 
nieuwe lesprogramma Betrapt! 
 
Schoolbezoek 
 

Over de hele linie is het bezoek van jongeren in schoolverband gestegen, met de 
gebruikelijke topmaanden in maart/april en september/oktober. In 2017 bezochten 141 
schoolgroepen het museum. Dat zijn er 30 meer dan in 2016. Binnen het totale 
schoolbezoek is een aantal verschuivingen zichtbaar ten opzichte van 2016. Het bezoek 
door het Basisonderwijs is fors gestegen. Bezoek door BSO, HAVO/VWO/GYM en WO is licht 
gestegen en bezoek door MBO en VMBO is gedaald. Het MBO-bezoek is bijna gehalveerd. 
Procentueel is het in het verslagjaar gedaald van 19% naar 10% (komend van 33% in 2015). 
Bezoek vanuit deze opleidingen vindt veelal plaats na telefonische vraag om informatie 
over een eventueel bezoek. Er zijn geen promotionele activiteiten gericht geweest op het 
MBO in 2017. 
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Workshops & Activiteiten  
 

Bij de eerder genoemde tentoonstellingen en voor evenementen zoals de Week van het 
geld en het Weekend van de Wetenschap, organiseerde het team educatie in 2017 
workshops, activiteiten, speurtochten en speciale rondleidingen. 
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3 Collectie    

De collectie die het museum beheert en presenteert is deels rijkseigendom en deels 

eigendom van de Stichting Belastingmuseum Prof. dr. Van der Poel. Voor het publiek is 

een deel van de collectie met zijn vele verhalen zichtbaar in ons museum aan de Parklaan 

te Rotterdam en online via www.europeana.nl of www.dimcon.nl. In ons depot bewaren 

we onder optimale condities het grootste deel van onze collectie. Op verzoek kan deze 

collectie voor wetenschappelijk onderzoek bestudeerd worden. 

       
 

        
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Collectiebeheer en -management 
 

Ontzamelen 
In het verslagjaar werd wederom ontzamelt. Hierbij wordt de LAMO norm gehanteerd. 
 

Museum(collectie) online 
Na onderzoek naar hoe om te gaan met auteursrechten en vertrouwelijke gegevens van 
personen en/of instellingen en toepassing van uitkomsten van onderzoek daarnaar, zal in 
2018 worden overgegaan tot online publicatie, in aanvulling op het collectiedeel dat nu al 
beschikbaar is via Geheugen van Nederland, Dimcon en Europeana.  
 

Andere werkzaamheden waarmee team collectie een bijdrage heeft geleverd aan het 
vergroten dan wel verbeteren van de online-collectie zijn o.a. het beschikbaar stellen via 
een nieuwe presentatie en rangschikking op de museumwebsite van de gehele collectie 
ambtenaren jaarboekjes.  
 
Collectie boeken buiten het museum 
In het verslagjaar is bijzondere aandacht uitgegaan naar het beheer van de 
boekencollectie die sinds 2010 in bruikleen is gegeven aan de afdeling Belastingrecht van 
de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en aldaar ook is ondergebracht. 
Een Leidse student-assistente startte in november met het catalogiseren van de collectie. 

https://www.bdmuseum.nl/wp-content/uploads/ambtenaren_jaarboekjes/Jaarboekje_Ambtenaren_Belastingdienst_1833-1837.pdf
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Het doel is behoud van boeken met een historische, bibliografische waarde, vindbaar 
maken van bronnen voor onderzoek en ondersteunen van besluitvorming over afstoten, 
behouden en/of overdragen van (delen van) de collectie. 
 
Collectie in beweging  
 

Bruiklenen 2017                                                                                                                                                     
In 2017 werden diverse objecten in bruikleen verkregen ten behoeve van de 
tentoonstellingen Woef! en Van farao tot fiscus. Uit onze eigen collectie werden enkele 
objecten en documenten in bruikleen gegeven. Dit bruikleenverkeer is ook een vorm van 
museumpromotie: het vertelt ‘ons’ verhaal op andere locaties en draagt zo bij aan de 
naamsbekendheid van het museum en de geschiedenis van fiscaal Nederland.  
 

Aanwinsten 2017  
Het museum heeft diverse nieuwe objecten verworven. Grotendeels gaat het om 
schenkingen, objecten en documenten die door de Belastingdienst of particulieren aan het 
museum zijn overgedragen. Niet alle aangeboden objecten worden geaccepteerd. Team 
collectie maakt hierin een afweging en keuze. Aangeboden objecten moeten een 
aanvulling op de bestaande collectie zijn.  
 
Kennisdelen 
 

Op diverse terreinen deelt het museumteam kennis met instellingen en personen. Zo wordt 
kennis gedeeld met de bijzonder hoogleraar en promovendi van de Universiteit Leiden, 
verzorgde een van de conservatoren de historische onderbouwing voor de heraldiek van het 
nieuwe douane-uniform, leverde het team beeldmateriaal voor diverse publicaties en 
beantwoordde het vragen van het publiek die via de mailbox collectie@bdmuseum.nl 
worden gesteld. 
 
Het team collectie werkte mee aan een documentaire over het Friese verzet in 
samenwerking met prof. dr. P. Essers van de Katholieke Universiteit Tilburg en er is 
meegewerkt aan opnames in het museum voor de serie Jan de Belastingman van Jan 
Versteegh door omroep BNN/VARA.  
 
80-jarig jubileum van de museumstichting 
 

De Stichting Vrienden van het Belasting & Douane Museum heeft de bouw van een 
maquette van de museumgebouwen Parklaan 14 en 16 voor plaatsing in Miniworld 
Rotterdam gefinancierd ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het museum. De 
maquette in combinatie met stereofoto’s van het museum in een (stereo)diaviewer is een 
nieuwe reclame-uiting die in samenwerking met team communicatie tot stand is gekomen.  

  

mailto:collectie@bdmuseum.nl
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4 Communicatie 
 

Om het museum en museumaanbod onder de aandacht te brengen van een zo breed 
mogelijk publiek wordt doorlopend promotie gevoerd. Ook met deelname aan lokale en 
landelijke publieksevenementen en publiciteitscampagnes wil het naamsbekendheid en 
herkenbaarheid van het museum vergroten en museumbezoek stimuleren. Om het museale 
aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op trends en verwachtingen bij de diverse 
doelgroepen, levert het team communicatie input aan thema’s, tentoonstellingen, 
exhibits, presentaties op locatie en bijbehorende activiteitenprogramma’s.  
 

       
 

      
 

    
 
Promotie museumaanbod 
 

Doorlopende publiciteit – print en online 
De promotie van het museumaanbod omvat aankondigingen van ontwikkelingen in de 
collectie, de vaste presentatie, het onderwijsaanbod en het publieksprogramma, 
waaronder tijdelijke tentoonstellingen, workshops en evenementen.  
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Dit nieuws en deze activiteiten zijn zowel via traditionele kanalen (persberichten, print 
media, advertenties, radiospotjes) als online media (eigen website, andere sites als de 
Beeldkrant van de Belastingdienst, Facebook, Twitter, LinkedIn) gepromoot.  
 
 

Google Streetview 
Geïnvesteerd werd in een virtuele tour door het museum op Google Streetview. Met deze 
virtual tour biedt het museum potentiële bezoekers de mogelijkheid een kijkje in het 
museum te nemen.  
 
Meer online communicatie 
 

De online communicatie heeft in 2017 een belangrijke plaats in de communicatiemix 
gekregen. Inzet van eigen social media is geïntensiveerd en uitgebreid.  
  
Website 
 

Spil van de communicatie                                                                                                  
In 2017 werd de website van het museum doorontwikkeld op content en navigatie: 
functionaliteit en ‘bezoekersvriendelijkheid’ zijn verder verbeterd. Zo is in een oogopslag 
op de homepage duidelijk wat er in het museum te zien is en binnenkort te doen is. Aan de 
vindbaarheid van de website is gewerkt door titels van pagina’s en teksten scherper af te 
stemmen op veel voorkomende tref- en zoekwoorden, in eerste instantie op basis van een 
inventarisatie van de webbouwer.  
 

Google Grants                                                                                                                
Vanaf augustus werd de marketing van de website ondersteund door Google Adwords, 
(beschikbaar gesteld budget aan advertentiemogelijkheden door Google Grants). In overleg 
met het bureau dat de Google advertenties voor het museum verzorgt, stelt het team 
communicatie deze maandelijks bij, inclusief de pagina’s op de museumwebsite waar de 
bezoekers naar toe geleid worden via deze advertenties. De advertentiecampagnes zijn 
o.a. gericht op brand-awareness (naamsbekendheid/museum algemeen, kinderen, 
activiteiten en tentoonstellingen). Tevens is in samenwerking met Google Grants verder 
gewerkt aan zoekfunctie-optimalisatie, voor een maximale aansluiting op zoektermen (in 
het algemeen) en advertenties via Google Ads.   
 

Digitale tijdlijn 
Op de website is een digitale tijdreis ontwikkeld, die de bezoeker langs de verschillende 
belastingen in Nederland voert, van de Middeleeuwen tot nu. Met zoveel mogelijk 
collectie-afbeeldingen geïllustreerd, zijn de belastingen en bestedingen ervan in 
historische context geplaatst. De content van deze digitale tijdlijn zal komend jaar in een 
interactieve opstelling bij de fysieke tijdlijn in het museum zelf te raadplegen zijn. 
 
 

Website bezoek                                                                                                                       
In 2017 was er een stijging van ruim 75% in online bezoeken ten opzichte van 2016. In 
totaal had de website meer dan 44.100 online bezoeken. Van alle online bezoeken was 
ruim 35% afkomstig van de Google Adwords advertenties.  
Het hoge aantal bezoekers is mede te danken aan de eigen inzet van Facebook, waar bijna 
elke post een link naar de site bevat en ook aantoonbaar bezoeken oplevert op de site. 
Andere kanalen via welke websitebezoek plaatsvindt, zijn: kidsproof.nl, google-
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zoekmachine, museumkaart.nl en rijksoverheid.nl . 
 

Structurele inzet social media 
 

Na een pilot van enkele maanden werd online communicatie in 2017 meer geïntegreerd in 
de communicatiemix, zowel organisatorisch als inhoudelijk. Er is gestart met een content 
kalender voor Facebook en Twitter.  
  
Facebook 
De inzet van Facebook voor grotere naamsbekendheid en promotie van museum en 
activiteiten is in 2017 geïntensiveerd. Gedurende het hele jaar zijn berichten 
gepubliceerd. Deels aan de hand van een opgestelde content-kalender en deels op 
initiatief van de teams communicatie of educatie: voor of tijdens activiteiten (live verslag) 
dan wel als verslag van een activiteit achteraf. Hierbij is ook gebruik gemaakt van 
betaalde promotie van berichten. Het aantal volgers van het museum op Facebook is in 
2017 gestegen van 855 naar 1.331. 
 

Instagram                                                                                                                             
In het najaar 2017 is een begin gemaakt met Instagram. Deels aanhakend op de content-
kalender wordt met activiteiten, tentoonstellingen, collectiefoto’s en objecten uit de 
vaste presentatie het museum zelf en een bezoek aan het museum gepromoot. De 
werkzaamheden hiervoor zijn uitgevoerd door een stagiaire.   
 
Publicaties (corporate communicatie) 
 

Impost 
In 2017 verschenen twee nummers van het museummagazine Impost. In december de 
allerlaatste, nummer 66. In plaats van deze publicatie worden relaties van het museum 
voortaan op de hoogte gehouden via de digitale nieuwsbrief. 
 

Digitale nieuwsbrief 
Eind 2017 verscheen de eerste digitale nieuwsbrief. Voor de verspreiding werden e-
mailadressen van relaties verzameld. Deze verzameling van mailadressen moet nog verder 
verbeterd worden. De nieuwsbrief zal 1 keer per kwartaal verschijnen met o.a. berichten 
die bezoekers naar de website trekken voor meer informatie.  
 
Organisatie en deelname lokale en landelijke evenementen 
 

Het team communicatie coördineert de deelname aan en programmering van collectieve 
evenementen, sommigen in samenwerking met team educatie. In 2017 waren dat:  

 Museumnacht010 (4 maart) 

 Nationale Museumweek Ons echte goud! (3-9 april) 

 Wereldhavendagen (1-3 september) 

 Open Monumentendagen (9-10 september) 

 Rotterdam Uitdagen (9-10 september) 

 Weekend van de Wetenschap (7-8 oktober)  

 Maand van de Geschiedenis (oktober)  
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Bezoekcijfers  
 

In 2017 heeft het museum 16.591 geregistreerde bezoekers binnen gehad, 3.322 meer dan 
vorig jaar. Dit getal is een totaal van individueel bezoek, groepsbezoek, schoolbezoek, 
evenementenbezoek en verjaardagspartijtjes.  
   

Bezoektrend door het jaar heen 

 
 
Ten opzichte van voorgaande jaren zien we een vergelijkbaar patroon in piek- en 
dalmaanden. De maand maart was wederom een drukbezochte maand (Museumnacht010, 
bijna 600 bezoekers), maar niet meer de topmaand zoals in voorgaande jaren. In 2017 
heeft het museum in de maand augustus, met veel familiebezoek tijdens de zomervakantie 
(tentoonstelling Woef!) de meeste bezoekers gehad. Oktober was net als andere jaren een 
piekmaand, mede dankzij het Weekend van de Wetenschap. De maand december, met de 
start van de tentoonstelling Van farao tot fiscus, trok dit jaar meer bezoekers dan in 
vorige jaren. Februari, juni en november waren zoals elk jaar de dalmaanden.  
 

Verdeling naar soort bezoek/context 
De meeste groei is te zien in individueel bezoek en een lichte groei in schoolbezoek. Het 
groepsbezoek is nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal dat voor evenementenbezoek is 
geteld, is dit jaar afgenomen.   
 

 2016 
2017 Wijziging 

in aantal  
Wijziging 
in % 

individueel bezoek 7.180 10.002 + 2822 +39% 

groepsbezoek 1.809 1.873 + 64 + 5,5% 

schoolbezoek 3.264 3.495 +231 + 7% 

evenementen 1.490 960 -530 - 35% 
 

 
 

 
 

Naast onderwijsprogramma’s en deelname aan evenementen, geven 
publieksactiviteiten die aansluiten op de tijdelijke tentoonstellingen een belangrijke 
impuls aan het museumbezoek en de naamsbekendheid. Dat laatste geldt evenzeer 
voor activiteiten van het museum ‘op locatie’, zoals bij de Wereldhavendagen en de  
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Rotterdam Uitdagen. Het aantal bezoekers van het museum op locatie wordt 
uiteraard niet meegeteld in deze bezoekerscijfers maar is wel belangrijk als eerste 
kennismaking met het Belasting & Douane Museum.   
 

Aandeel in totaal                                                                                                  
Bekijken we de cijfers van de categorieën bezoekers in percentages van het totale 
bezoek, dan zien we dat 61% (10.002 van de 16.330) individueel bezoek was, voor 
vaste presentatie en/of tentoonstellingen, een toename ten opzichte van 2016, toen 
het individueel bezoek een aandeel van 52% had in het totaal. Het aandeel van 
schoolbezoek is licht gedaald, van 24% naar 21%.  
 

 
 
In groepsverband kwam 12% van de bezoekers (vorig jaar 13%). Dit betreft soms excursies, 
maar ook de huur van ruimten in het museum voor vergaderingen en meetings. Er waren 
120 groepen zakelijk bezoek. Van de 1.873 bezoekers in groepsverband zijn dat 988 
medewerkers van de Belastingdienst (59 groepen). Bezoek/gebruik van het museum door 
deze natuurlijke achterban is daarmee licht gedaald. Vermoedelijk omdat niet meer alle 
dagen van de cursus ‘on-boarding’ (een cursus voor nieuwe Belastingdienst collega’s) in het 
museum plaatsvinden. In 2017 is bij iedere ‘on boarding’ 1 cursusdag in De Kuypersalon 
ingepland, waarbij ze een rondleiding in het museum krijgen en een speurhond 
demonstratie. 
 
Circa 6% kwam in 2017 naar het museum voor een speciaal evenement (zoals de 
Museumnacht010, de Open Monumentendagen en Weekend van de Wetenschap). Dit 
percentage ligt lager dan vorig jaar (11%). Vermoedelijk omdat in 2016 bezoek aan 
openingen van tentoonstellingen als evenementbezoek werd geboekt. Ook als we die erbij 
op zouden tellen is het evenementenbezoek op de Parklaan licht gedaald.  
 

Verdeling naar leeftijd 
Onder de individuele bezoekers (dus exclusief schoolbezoek, groepsbezoek en 
evenementen) is er een groei van bezoek door volwassenen te zien t.o.v. voorgaande jaren 
(van 69% naar 76%). Het bezoek door jeugd t/m 18 jaar daalde van 31% naar 24%. Dit is 
opgebouwd uit 22% kinderen t/m 12 jaar en 2% jongvolwassenen (incl. 
studenten/CJP/cultuurpas). In 2016 was dat resp. 24% en 7%.  
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Verdeling naar betaald bezoek, met korting en gratis entree 

 2016 2017 Stijging in % 

kortingspassen (met vergoeding) 3.972 6.053 2.081 52% 

gratis 2.448 2.547 99 4% 

betalend 936 1.402 466 50% 

 
Van het individueel bezoek gaat bijna een kwart van de bezoekers gratis naar binnen. 
Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 16,7% . Bij ons museum maakt 61% gebruik 
van Museumkaart of Rotterdampas. Landelijk bedraagt de toegang met Museumkaart en 
andere reductie 42,7%. Uiteindelijk heeft 14% de volledige toegangsprijs betaald. Ten 
opzichte van vorig jaar is het betaalde museumbezoek toegenomen (landelijk ligt dit op 
ruim 40%). 
 
Het bezoek door houders van de Museumkaart is gestegen van 2.624 naar 3.382 (waarvan 
109 jeugd). Dit volgt de landelijke trend. Het aantal Museumkaarthouders is in 2017 
explosief gegroeid. Ook het bezoek door houders van de Rotterdampas is dit jaar gestegen. 
In 2016 maakten 1.132 Rotterdampas-houders gebruik van hun kaart voor een 
museumbezoek. Dit jaar waren dat er 2.223, bijna een verdubbeling. Kinderen zijn niet 
meer apart vermeld. Het aantal deelnemers van Jeugd Vakantie Paspoort was 448.  
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5 Bedrijfsvoering 
 

Het Belasting & Douane Museum - als statutaire rechtsvorm de Stichting Belastingmuseum 
Prof. dr. Van der Poel – wordt op onderdelen van bedrijfsvoering ondersteund door 
Bedrijfsvoering Douane Landelijk Kantoor (financiën, P&O, ICT) en CFD (hospitality, 
publieksbegeleiding, technisch onderhoud, gebouwenbeheer). Het museumbeleid wordt 
ontwikkeld, gecoördineerd en uitgevoerd door de teams collectie, educatie, communicatie 
en bedrijfsvoering onder leiding van de museumdirecteur. Dit vaste team wordt 
ondersteund door vrijwilligers, museumdocenten en rondleiders.   
 

   
 
Onderzoek naar verzelfstandiging 
 

In het verslagjaar gaf de directeur-generaal Belastingdienst via het bestuur, aan de 
directeur de opdracht om te onderzoeken op welke wijze de organisatorische 
verwevenheid met de Belastingdienst kan worden beëindigd en wat de potentiële 
verdienmogelijkheden van het museum zijn. Doel is te komen tot een zelfstandig en 
onafhankelijk functionerend museum met een structurele financiële betrokkenheid met 
het ministerie van Financiën ten einde de collectie en het verhaal dat het museum 
presenteert en vertelt te behouden voor de samenleving. Een rondetafelbijeenkomst met 
medewerkers van het museum en experts uit de erfgoedwereld leidde tot een vijftal 
scenario’s als input voor het Algemeen Bestuur dat op basis hiervan in december 2017 een 
richting zou kunnen kiezen.  Deze vergadering is echter uitgesteld naar medio januari 
2018. 
 
Vrienden en museum 
 

Gesprekken tussen directeur, een bestuurslid van het museum en de Vrienden werden 
gevoerd met een van de directeuren van het International Bureau of Fiscal Documentation 
(IBFD) ten behoeve van een meerjarig sponsorcontract. Het bestuur van de Stichting 
Vrienden van het Belasting & Douane Museum sloot een sponsorcontract af met 
adviesbureau EY uit Rotterdam.  
 

Voor studenten aan de Erasmus Universiteit en in samenwerking met onze stichting 
Vrienden, werd in het museum een tweetal lezingen door oud secretaris-generaal van het 
ministerie van Financiën Jan Postma gehouden.  
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Personeel 
 

Museumdocenten, rondleiders en vrijwilligers                                                                                               
De rondleidgroep onder leiding van Francesca Estourgie van Bureau Sans Doute werd 
gedurende het verslagjaar geschoold en getraind.  
Museumdocenten dienen een onderwijsbevoegdheid te hebben en krijgen trainingen en 
scholing via de educatoren van het museum. Museumdocenten en rondleiders krijgen een 
uurvergoeding.                                                                                              
 

Het museum werkt naast het team van vaste medewerkers met vrijwilligers. Zij gebruiken 
hun expertise o.a. ten behoeve van het registreren, fotograferen en digitaliseren van de 
collectie. Vrijwilligers krijgen geen vergoeding dan enkel een reiskostenvergoeding. Het 
volgen van cursussen versterkt de kennis van deze groep. Zij krijgen van het museum 
werkgerelateerde cursussen aangeboden. 
 

Stagiaires en detachering   
Ter ondersteuning van het team communicatie hebben in 2017 twee stagiaires 
meegewerkt. Publieksonderzoek en ontwikkeling van online communicatie waren hierin 
specifieke taken. Vanuit de directie Communicatie van het ministerie van Financiën werkte 
een collega op detacheringsbasis als sr. adviseur communicatie en financiële educatie aan 
de doorontwikkeling van de nieuwe website, een digitale tijdlijn van de geschiedenis van 
belastingen en bestedingen in Nederland, fotografie ten behoeve van tentoonstellingen en 
ondersteuning promotionele activiteiten, waaronder ons museum als minimuseum in 
MiniWorld. 
 
 

Bijzonder hoogleraar  
 

Het museum heeft een bijzonder hoogleraarsstoel aan de Universiteit Leiden. Ten behoeve 
van het museum wordt onderzoek uitgevoerd naar onderwerpen uit de fiscale geschiedenis 
van Nederland. Sinds september 2016 wordt deze stoel bekleed door Prof. dr. Ir. Rex 
Arendsen, bijzonder hoogleraar ‘Maatschappelijke en Historische Context van het 
Belastingrecht’ te Leiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenstellers: 
-Tekstredactie: Monique Nooteboom en Frans Fox 
-Foto/vormgeving: Monique Nooteboom 
 
Belasting & Douane Museum, Rotterdam 2018 


