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H1 | Aanleiding

Met de komst van de nieuwe prostitutiewet is het voor gemeenten belangrijk 
zicht te hebben op de prostitutiesector binnen de stad en in omliggende gemeen-
ten. Een actueel beeld van de situatie kan besluitvorming over actualisering van 
het huidige prostitutiebeleid (wet regulering prostitutie) ondersteunen. En de 
daaraan gerelateerde sturing op het inzetten van beleidsmiddelen om misstan-
den in de seksbranche te bestrijden. Denk hierbij aan de invoering van de regis-
tratieplicht. In juli 2011 kreeg het RIEC RR van de afdeling Stadszaken van de ge-
meente Rotterdam het verzoek om de Rotterdamse prostitutiebranche in kaart te 
brengen. Het RIEC heeft hierop besloten de analyse regionaal uit te voeren.
Tegelijkertijd vindt een korte verkenning plaats van de rol die internet speelt bij het aanbieden van prostitutie Ook is de ille-
gale hotelprostitutie in de regio onder de loep genomen. Ten slotte volgt een beschrijving van de ontwikkelingen van prosti-
tutie in massagesalons.

Voor het in kaart brengen van de legale en illegale prostitutiesector in de regio Rotterdam-Rijnmond is onderstaand schema 
gevolgd en, waar mogelijk, ingevuld.

Voor de analyse is relevante keteninformatie verzameld en bewerkt om een beeld te krijgen van de aard, omvang en sprei-
ding van de prostitutiesector in regio Rotterdam-Rijnmond. Aan de orde komen: het aantal vergunde bedrijven (omvang); het 
soort bedrijvigheid (aard) en de locatie  (spreiding). Daarnaast gaat de illegale sector onder de loep. Hierbij gaat het om het 
aantal prostituees (omvang) en de kenmerken leeftijd en dwang (aard). Bij het weergeven van de cijfers is in verband met de 
grote verschillen in aantallen, een onderscheid gemaakt tussen Rotterdam en de rest van de regiogemeenten.

Legale prostitutiesector Illegale prostitutiesector

• Soort inrichting
   Vergunde prostitutiebedrijven

- escortbedrijf
- erotische massagesalon
- uurhotel/kamerverhuur
- privéhuis
- SM-studio’s
- seksclub

    Vergunde seksinrichting
 - sekswinkel
 - sauna
 - seksbioscoop
 - parenclub
 - labyrint
 - darkroom

• Locatie per inrichting

• Aantal sekswerkers per inrichting

• Gedwongen 
Meerderjarig
Minderjarig

• Niet-gedwongen
Bestuurlijke rapportages
- niet vergunde inrichting
- niet vergunde escort

Bestuurlijke maatregelen

Aantal (vermoedelijke) prostituees
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Legale prostitutiesector Illegale prostitutiesector

H2 | Legale prostitutiesector
Voor het in beeld brengen van de omvang van de legale prostitutiesector in Rotterdam-Rijnmond is een inventarisatie ge-
maakt van de vergunde seksbedrijven in de regio in 2011. Met een onderscheid tussen de vergunde prostitutiebedrijven, waar 
sprake is van bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie en de vergunde seksinrichtingen, waar geen prostitutie plaats-
vindt.1 De SM-studio bevindt zich in de gemeente Spijkenisse, net als het escortbedrijf. Het privéhuis staat in Vlaardingen. 
Deze inrichting heeft ook een vergunning voor escort, maar maakt hier geen gebruik van. In Schiedam zit de seksbioscoop. In 
Westvoorne is geen seksbedrijf meer, maar heeft nog wel een vergunning.

Omvang aantal prostituees
Het CPM kan op dit moment geen cijfers geven over het aantal via escortbureaus bemiddelde prostituees. De organisatie 
is met de gemeente Rotterdam in gesprek over het controleerbaar maken van deze “niet-locatiegebonden branche” via het 
Handhavingarrangement. De mogelijkheid wordt onderzocht om in 2012 alle escortbureaus te controleren, waarbij een po-
ging wordt gedaan de namen van escortprostituees te registreren. Op die manier kunnen gesprekken met hen plaatsvinden 
over signaalherkenning mensenhandel.

Om een indruk te krijgen van het aantal prostituees dat legaal werkzaam is in de regio Rotterdam-Rijnmond, is met de 71 ver-
gunde seksbedrijven2 contact gezocht om aan te geven hoeveel prostituees bij hen werkzaam zijn. In 30 gevallen is het niet 
gelukt om telefonisch contact te krijgen met de onderneming of eigenaar. Met 41 exploitanten van vergunde seksbedrijven 
is contact geweest. Hierbij wilde één bedrijf geen aantallen noemen. Een ander bedrijf heeft aangegeven met 200 vrouwen 
een opting-in overeenkomst te hebben. Bij het trekken van conclusies is deze waarneming buiten beschouwing gelaten, 
omdat het een vertekend beeld geeft. Bij de overgebleven 39  bedrijven zijn in totaal 304 mensen werkzaam in de prostitu-
tie. Hieronder vallen ook vijf ondernemingen waar (op dit moment) geen prostituees werkzaam zijn. Per bedrijf varieert het 
werkzame aantal prostituees tussen de 1 en de 40. Gemiddeld gaat het om 7,8 prostituees per inrichting. 

Van 30 bedrijven is niet bekend geworden hoeveel prostituees daar werkzaam zijn, omdat geen telefonisch contact gelegd 
kon worden. Voor deze groep is een schatting gemaakt van het gemiddelde aantal prostituees dat werkzaam is per vergunde 
onderneming. Als het getal van 7,8 per inrichting geldig is, is de verwachting dat bij de overgebleven 30 bedrijven (7,8 * 30) 
afgerond 234 prostituees werkzaam zijn. Het geschatte totaal komt dan uit op (304 + 234) 538 prostituees.3

1   Enkele van de vergunde seksbedrijven hebben tevens een vergunning voor een (niet-prostitutie gerelateerde) seksinrichting. Deze tweede 
vergunning is niet in de tabel opgenomen. Verder geldt dat enkele seksclubs en privehuizen tevens een vergunning hebben voor een  
escortservice. In deze gevallen is besloten alleen de eerste vergunning in de tabel op te nemen.

2   Dit zijn de vergunde inrichtingen met bedrijfsmatige gelegenheid tot prostitutie.  Van de vergunde seksinrichtingen kan worden  
uitgegaan dat geen prostituees werkzaam zijn binnen deze ondernemingen.

3   Twee bedrijven hebben aangegeven dat de prostituees die bij hen werkzaam zijn ook op andere locaties werken. Als dit vaker voorkomt 
betekent dit dat er dubbelingen geteld zijn en dat het totaal aantal werkende prostituees lager uitkomt dan is geschat.

Soort
Seksclub
SM studio
Uurhotel
Privéhuis
Escort
Erotische massagesalon
Totaal

# Rest regio
-
1
-
2
2
-
5

# R’dam
12
2
5
15
18
14
66

Omvang vergunde (activiteiten in) 
seksbedrijven

Omvang vergunde (activiteiten in) 
seksinrichtingen

Soort
Sekswinkel
Sauna
Seksbioscoop
Parenclub
Labyrint
Darkroom
Totaal

# Rest regio
-
-
1
-
-
-
1

# R’dam
12
-
-
-
-
-
12

H3 | Illegale prostitutiesector
Voor het in beeld brengen van de illegale prostitutiesector in Rotterdam-Rijnmond is een inventarisatie gemaakt van de 
geregistreerde illegale prostitutie in de regio. Houd er rekening mee dat in dit domein in sterke mate sprake is van verborgen 
cijfers (“dark numbers”). De ware omvang van de illegale prostitutie kan vele malen groter zijn dan hier wordt verondersteld. 
Eerder onderzoek geeft aan dat het illegale prostitutie-aanbod groter of gelijkgesteld kan worden aan het legale aanbod.4 
Omvang en aard van illegale prostitutie wordt, voor zover mogelijk, verkend en beschreven. 

Omvang illegale prostitutie5

De omvang van het aantal gedwongen illegale prostituees is geschat aan de hand van slachtofferregistraties van het CPM. 
Dit zijn de enige geregistreerde cijfers van slachtoffers seksuele uitbuiting en hiermee de enige manier om hen enigszins 
zichtbaar te krijgen. Het aantal slachtoffers van seksuele uitbuiting in 2011 voor de regio6 bedraagt 143. 

De spreiding van de slachtoffers is gebaseerd op lokale betrokkenheid, onder te verdelen in woon- en pleegplaats. Het 
komt voor dat de woonplaats van een slachtoffer tevens de pleegplaats is. Voor Rotterdam geldt een betrokkenheid van 98 
slachtoffers. In de rest van de regio komen 20 slachtoffers voor. In 8 gevallen zijn slachtoffers woonachtig en/of slachtoffer 
geworden in zowel Rotterdam als in één van de andere regiogemeenten.7 Van de overige 33 slachtoffers is lokale betrokken-
heid niet bekend of valt buiten de regio Rotterdam-Rijnmond. Het aantal slachtoffers dat in de regiogemeenten woonachtig, 
is bedraagt 16. Het aantal pleegplaatsen in de regio bedraagt 12. Rotterdam komt 80 keer voor als pleegplaats en 59 keer als 
woon-/verblijfplaats. 

Van de 143 slachtoffers zijn 45 slachtoffers, ten tijde van de registratie, minderjarig. Hun leeftijden variëren tussen de 13 en 17 
jaar. In onderstaande tabel zijn de leeftijden 18 t/m 20 apart opgenomen om een beeld te schetsen van dit aandeel jongeren 
dat met de komst van de nieuwe prostitutiewet in de categorie ‘minderjarig’ valt. 69 slachtoffers zijn meerderjarig (21 t/m 59 
jaar). 

4   Goderie, M. en Boutellier, H. (2006). Prostitutie in Rotterdam. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
5   In bijlage 1  staat de tabel waar de cijfers op zijn gebaseerd.
6   Het gaat hierbij om alle (potentiële) slachtoffers die in de regio zijn geregistreerd/ aangetroffen. Dit betekent niet dat zij uit de regio 

afkomstig zijn of dat het slachtofferschap in de regio heeft plaatsgevonden.
7   Deze 8 slachtoffers worden bij de uiteenzetting van leeftijd en locatie zowel meegenomen in de cijfers voor Rotterdam als voor de cijfers 

van de overige regiogemeenten. Dit betekent dat deze cijfers opgeteld boven het totaal van 143 uitkomen.

Regionale spreiding slachtoffers 
seksuele uitbuiting 2011
Plaats   slachtoffers
Albrandswaard  2

Barendrecht  5

Capelle a/d IJssel 2

Maassluis  2

Oostflakkee  1

Ridderkerk  2

Rotterdam  98

Schiedam  2

Spijkenisse  3  

Vlaardingen  1
Totaal   118
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Van de slachtoffers uit de regiogemeenten zijn 12 slachtoffers, ten tijde van de registratie, minderjarig. Hun leeftijden variëren 
tussen de 13 en 17 jaar. Als we de 5 slachtoffers met een leeftijd van 18 t/m 20 niet meenemen zijn slechts 3 slachtoffers meer-
derjarige (met een leeftijd van 25 t/m 27 jaar). De gemiddelde leeftijd van het regionale slachtoffer van seksuele uitbuiting 
2011 komt hiermee op 17,5 jaar. Het gaat dus om een jonge groep slachtoffers. De regionale cijfers van seksuele uitbuiting uit 
2011 vallen hoger uit dan de regionale slachtoffercijfers uit 2010.

Van de Rotterdamse slachtoffers van seksuele uitbuiting zijn 35 minderjarig. Van de 63 meerderjarigen vallen 22 in de catego-
rie 18 t/m 20. De leeftijden variëren tussen de 13 en 42 jaar met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar.

Om de omvang van illegale prostitutie waarbij, voor zover bekend bij de opsporingsinstanties, géén sprake is van dwang in 
beeld te brengen, zijn het aantal bestuurlijke rapportages (constatering illegale seksinrichting of illegale escort) van het CPM 
leidend. Deze worden ter vergelijking naast de aantallen uit 2010 geplaatst. Voor beide jaren zijn ook de op de bestuurlijke 
rapportage volgende bestuurlijke maatregelen geteld, die gelden voor prostituees die in illegale inrichtingen of bij illegale 
escort zijn aangetroffen en/of gelden voor huurder/verhuurder van het betreffende pand. Daarnaast zijn alle, vermoedelijke, 
prostituees opgeteld die naar voren komen uit de bestuurlijke rapportages. Hiermee ontstaat een beeld van het aantal, niet 
gedwongen, illegale prostituees. Bij deze sekswerkers zijn ook prostituees opgenomen waarvoor niet genoeg bewijs bestond 
om hen een bestuurlijke maatregel op te leggen. Het gaat dus in enkele gevallen om vermoedens van het uitoefenen van il-
legale prostitutie door sekswerkers. 

In 2010 zijn 22 bestuurlijke rapportages opgesteld door het CPM. Van deze bestuurlijke rapportages zijn 11 voor Rotterdam en 
11 voor de regiogemeenten (7 voor Schiedam, 2 voor Spijkenisse en 1 voor Maassluis en Vlaardingen). In 2011 zijn in totaal 59 
bestuurlijke rapportages opgesteld voor de regio Rotterdam-Rijnmond. 36 van deze rapportages zijn voor de gemeente Rot-
terdam. Van de 23 regionale bestuurlijke rapportages komen 12 uit Vlaardingen, 4 uit Ridderkerk, 3 uit Capelle a/d IJssel en 1 
uit Maassluis, Middelharnis, Schiedam en Spijkenisse. 

Illegale prostitutiesectorIllegale prostitutiesector

Gedwongen illegale prostitutie  
regio Rotterdam-Rijnmond 2011

Leeftijdscategorie   aantal
meerderjarigen ≥  21  69

meerderjarigen 18 t/m 20 29

minderjarigen    45

Totaal    143

Rest regio cijfers 
Gedwongen illegale prostitutie 2010

Leeftijdscategorie   aantal
meerderjarigen ≥  21  7

meerderjarigen 18 t/m 20 6

minderjarigen    2

Totaal    15

Rotterdamse cijfers 
Gedwongen illegale prostitutie 2010

Leeftijdscategorie   aantal
meerderjarigen ≥  21  36

meerderjarigen 18 t/m 20 21

minderjarigen    14

Totaal    71

Rest regio cijfers 
Gedwongen illegale prostitutie 2011

Leeftijdscategorie   aantal
meerderjarigen ≥  21  3

meerderjarigen 18 t/m 20 5

minderjarigen    12

Totaal    20

Rotterdamse cijfers 
Gedwongen illegale prostitutie 2011

Leeftijdscategorie   aantal
meerderjarigen ≥  21  41

meerderjarigen 18 t/m 20 22

minderjarigen    35

Totaal    20

Aard illegale prostitutie
Om een beeld te krijgen van de aard van illegale prostitutie in Rotterdam-Rijnmond, is een verkennend bezoek gebracht aan 
één van de legale prostitutiebedrijven in de stad Rotterdam. Hierbij is met de exploitanten gesproken en gevraagd naar de er-
varingen met illegale prostitutie, die zijn samengevat in de onderstaande tabel. Zij stellen dat regelmatig advertenties staan 
op de sekssite Kinky.nl die gerelateerd kunnen worden aan illegale prostitutie. Verder geven zij aan dat bij twee hotels illegale 
prostitutie bedreven wordt. Ook geeft een van de exploitanten aan dat meisjes die bij hen legaal werkzaam zijn en loonbe-
lasting afdragen, evengoed klanten wegpikken en/of via advertenties ook illegaal de prostitutie bedrijven. Straatprostitutie 
wordt volgens de exploitant nog wel bedreven in Rotterdam. In bepaalde animeerbars9 worden ook seksuele handelingen 
verricht. Een trend die zij herkennen, is het toegenomen aantal Bulgaarse vrouwen dat mogelijk in de prostitutie gedwongen 
wordt. De ervaringen van deze exploitant konden niet bevestigd worden met een nader onderzoek. 

Straatprostitutie
Voor de gemeente Rotterdam is meer specifiek gekeken naar straatprostitutie. Wordt deze vorm van prostitutie nog bedreven 
in deze stad? Zo ja, op welke locaties vindt deze vorm van illegale prostitutie plaats? 
Het CPM stelt dat het afgelopen jaar door de wijkpolitie nagenoeg geen mutaties zijn gemaakt op het gebied van straat-
prostitutie. Het CPM krijgt nauwelijks meldingen over straatprostitutie. Het ontbreken van politieregistraties kan betekenen 
dat straatprostitutie in Rotterdam niet of nauwelijks voorkomt. De stad kent in ieder geval geen overlast gerelateerd aan 
straatprostitutie. Ter controle is op 21 november vanuit de Regionale Informatie Organisatie (RIO) van de politie Rotterdam-
Rijnmond, via het nieuwe interne politiesysteem “Korpsnet”, een aandachtsvestiging geplaatst over de aanwezigheid van 
straatprostitutie voor alle wijkteams uit de hele regio. Hierop zijn geen reacties gekomen. Kortom: in de regio is geen overlast 
door straatprostitutie.

Niet-gedwongen illegale prostitutie 2010

Soort      Regio  R’dam
Bestuurlijke Rapportages  totaal   11  11

 •niet-vergunde seksinrichting   4  10

 •niet-vergunde escort    8  -

• overige     -  1

Bestuurlijke maatregel    11  25

Aantal vermoedelijke prostituees   13  18

Niet-gedwongen illegale prostitutie 20118

Soort      Regio  R’dam
Bestuurlijke Rapportages  totaal   23  36

 •niet-vergunde seksinrichting   6  17

 •niet-vergunde escort    17  18

• overige     -  1

Bestuurlijke maatregel    39  85

Aantal vermoedelijke prostituees   28  65

8   Van de 68 bestuurlijke rapportages heeft het RIEC 54 stuks in bezit. Hierop heeft een dossieranalyse plaatsgevonden om aantallen –
vermoedelijke- prostituees en aantallen verzoeken tot bestuurlijke te constateren. Van de 14 ontbrekende rapportages blijkt dat het CPM 
in 5 gevallen besloten heeft geen verzoek tot bestuurlijke maatregelen in te dienen. In 7 gevallen is waarschijnlijk sprake van lopende 
onderzoeken, waardoor inzage in de betreffende bestuurlijke rapportages niet mogelijk is. Vermoedelijk staat 1 rapportage dubbel in de 
lijst en 1 rapportage is “missing”.

Aard illegale prostitutie 

Soort werk (-plek) bekend
animeerbar  JA
escort   JA
hotel   JA
Internet (adverteren) JA
massagesalons  JA
openbare ruimte  JA
thuis   JA
vergunde seksbedrijven -
overig   -

9  Volgens het CPM zijn er ongeveer 30 animeerbars actief in Rotterdam.
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De rol van internetDe rol van internet

H4 | De rol van het internet in de prostitutiebranche
De rol van het internet in de prostitutiebranche is groot. Waar vroeger contactadvertenties vooral uit kranten werden ge-
haald, zoeken mensen nu massaal op internet naar seksadvertenties. Op het internet zijn zowel legale als illegale prostitu-
ees/seksbedrijven actief. Een begin is gemaakt met het in beeld brengen van ontwikkelingen in de relatie tussen (de opkomst 
van) internet en de prostitutiebranche (zowel legale als illegale). 

De rol van internet in de prostitutiebranche is belangrijk, dat geeft het CPM aan. Internet wordt voor het groomingsproces 
gebruikt, waarbij veelal minderjarigen verleid worden tot (gedwongen) prostitutie. Maar ook om betaalde seks via online 
advertenties aan te bieden. Het grootste aanbod bestaat uit escort en thuisprostitutie (ook bekend als omgekeerde escort).

Om een indruk te geven van de rol van het internet in de prostitutiebranche, volgt een beschrijving van het aanbod op het 
internet. Dit aanbod is verdeeld in de volgende vier soorten websites: 
Advertentiewebsites, Veilingwebsites, Bedrijfswebsites en Recensiewebsites.

Advertentiewebsites
De advertentiewebsites kennen twee varianten: de betaalde en de gratis toegankelijke websites. Bij de betaalde websites 
hangt een kostenplaatje voor de bemiddeling. De klant kan een keuze maken tussen de beschikbare advertenties nadat een 
vergoeding is overgemaakt voor het bezichtigen van de site. De vergoeding verschilt per site en kan oplopen tot tientallen 
euro’s voor het in contact komen met een sekswerker. Bij de gratis websites kan de klant een keuze maken op het beschikbare 
aanbod van advertenties, zonder hiervoor een vergoeding te betalen.

Op een advertentiewebsite kan een prostituee en/of een seksbedrijf twee typen advertenties opmaken: een escortadverten-
tie of een advertentie voor de werkplek (thuisontvangst of bedrijfslokatie). Bij een escortadvertentie komt een prostituee 
naar de klant toe. Dit kan zowel bij de klant thuis als op een andere locatie (bijvoorbeeld een hotel). Bij advertenties waarin 
thuisontvangst staat, is het de bedoeling dat de klant naar de prostituee komt. De prostituee of het seksbedrijf zorgt ervoor 
dat er een beschikbare ruimte is om de klant op te vangen. Een overzicht van de grootste betaalde en onbetaalde adverten-
tiewebsites staat in de bijlage.

Veilingwebsites
Tegenwoordig wordt op diverse veilingsites erotische dienstverlening aangeboden. Prostituees kunnen op deze site een 
advertentie aanmaken en daarin hun diensten aanbieden. Naast de eerder genoemde type advertenties (escort en thuisont-
vangst) bieden dit soort sites een derde type advertentie aanbiedt: webcamseks. Dit is een vorm van een seksuele handeling 
waarbij geen fysiek contact is tussen de klant en prostituee. De klant kan alleen op afstand (via webcams) kijken naar de sek-
suele handelingen die een prostituee verricht. Hiervoor moet de klant van te voren een bedrag overmaken naar de prostituee. 
Het bedrag varieert tussen de verschillende aanbieders. Gemiddeld  ligt het ongeveer tussen de 20 en 30 euro voor een half 
uur. Een overzicht van de grootste veilingwebsites met erotische dienstverlening is in de bijlage opgenomen.

Bedrijfswebsites
Bedrijfswebsites worden door seksbedrijven zelf gemaakt om reclame te maken voor de diensten die zij aanbieden. Verschil-
lende seksbedrijven, zoals escortbureaus, seksinrichtingen en sekswinkels, hebben een eigen site. De klanten kunnen op deze 
sites per bedrijf bekijken wat het aanbod is, welke prijzen gerekend worden en welke diensten het bedrijf biedt. In bijlage 2 
staan o.a. de websites van vergunde seksbedrijven in de regio Rotterdam-Rijnmond. 
Escortbedrijven en seksinrichtingen zijn vaak bemiddelaars tussen de klanten en de prostituees. Meestal ontvangt het bedrijf 
een percentage van het bedrag dat door de klant wordt betaald aan de prostituee zodra een (seks-)afspraak daadwerkelijk 
tot stand komt. De meeste seksbedrijven adverteren naast hun eigen site ook op de eerder genoemde sites, om hun klanten-
kring te vergroten. Ook op deze sites hebben zij vaak een bemiddelingsrol tussen de klant en prostituee. 

Recensiewebsites
Een recensiewebsite heeft als doel dat klanten van prostituees hun ervaringen delen met andere klanten. Vaak zijn de adver-
tenties van de gratis toegankelijke advertentiesites voorzien van een recensie (denk aan Kinky.nl). 
De belangrijkste onderwerpen waarover ervaringen gedeeld worden zijn: het uiterlijk van de prostituee, de prijs voor de dien-
sten van de prostituee, de seksuele handelingen die de prostituee aanbiedt, de afkomst van de prostituee, het verblijf waar 
de diensten worden aangeboden en of de prostituee in kwestie een aanrader is of juist niet. Op basis van deze onderwerpen 
kunnen andere klanten beoordelen of ze het de moeite waard vinden om contact te zoeken met een prostituee. De grootste 
en bekendste recensiewebsite is www.hookers.nl. 

Recensiewebsites worden ook gebruikt door opsporingsinstanties. De informatie van klanten biedt de mogelijkheid om te 
beoordelen of eventueel misstanden plaatsvinden bij een prostituee. Hierop kunnen controles volgen door politie, eventueel 
in samenwerking met andere opsporingsinstanties. De meeste misstanden zijn gebaseerd op illegale tewerkstelling en/of 
mensenhandel.

Toekomstig onderzoek
De gemeenten uit de regio Rotterdam-Rijnmond zijn als eerste gemeenten in Nederland aan de slag gegaan met onderzoek 
naar de rol van internet in de prostitutiebranche. Vanuit het RIEC houdt een HON-medewerker10 zich wekelijks bezig met 
het aan prostitutie gerelateerde aanbod op het internet die intensief samengewerkt met het CPM van de politie Rotterdam-
Rijnmond. Met de verzamelde gegevens en gedeelde kennis wordt eind 2012 een analyse gemaakt die de aard en omvang 
van aan internet gerelateerde prostitutie in kaart brengt. Hierbij wordt (waar mogelijk) een inventarisatie gemaakt van: het 
aantal prostituees per site (legale en illegale); het aantal advertenties per site (dagelijks/wekelijks/maandelijks en jaarlijks); 
het aantal bezoekers per site en het aantal gemaakte afspraken tussen klant en prostituee.

 10   HON staat voor Handhaven Op Niveau. De HON-medewerker houdt zich bezig met het structureel opsporen op internet van het aan-
bod van illegale prostitutie en seksuele uitbuiting.
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Hotelprostitutie Prostitutie in massagesalons

H5 | Hotelprostitutie
Voor illegale prostitutiepraktijken in hotels is steeds meer aandacht.  Door toegenomen controles op vergunde werkplekken 
en openbare ruimten verplaatsen de werkzaamheden van prostituees zich naar meer verborgen plekken, zoals privéwonin-
gen. Ook anoniemere mogelijkheden die hotels bieden worden benut voor illegale prostitutie. De kans dat het gebruik van 
hotels als prostitutiewerkplek verder zal toenemen met de registratieverplichting voor prostituees, is zeer reëel. 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft samen met de politie Rotterdam-Rijnmond in 2009 een handleiding gemaakt 
voor hoteleigenaren om de illegale prostitutie te herkennen. Zij vinden het gebruik van hotels als uitvalsbasis voor illegale 
prostitutie zeer schadelijk voor de sector. Het is voor hotelpersoneel niet eenvoudig prostitutiepraktijken te ontdekken. Vooral 
in grote en drukke hotels is het lastig toezicht te houden op alle bezoekers. Daarnaast staat iedereen vrij een kamer te huren 
en is het niet verboden mensen uit te nodigen op de kamer om, zolang dit niet bedrijfsmatig of onder dwang gebeurt, sek-
suele handelingen te (laten) verrichten. De politie heeft samen met de KHN en Sector Hotels signaalkaarten ontwikkeld voor 
hotelpersoneel om mogelijke tekenen van mensenhandel en illegale prostitutie te herkennen (bijlage 3). Begin 2011 komt de 
KHN met aangescherpte richtlijnen. 

Om de illegale hotelprostitutie bij de hotelbranche onder de aandacht te brengen, organiseren het CPM en regiogemeenten, 
onder leiding van RIEC Rotterdam-Rijnmond, een informatiebijeenkomst voor hotelexploitanten uit de regio. Hier kunnen zij 
informatie krijgen over signaalherkenning van illegale prostitutie in hun bedrijf. Daarbij heeft het RIEC een awarenessbrief 
voor de hoteleigenaren opgesteld die de regiogemeenten onder de aandacht zullen brengen bij hun hoteleigenaren (zie 
bijlage 5). 

Casus Rotterdam

In Rotterdam zijn vijf uurhotels met vergunning voor een prostitutiebedrijf. Van de overige (ongeveer) 80 hotels staan 11 bij 
de Rotterdamse politie bekend als hotels waar sprake is van vermoedens van of daadwerkelijk geconstateerde bedrijvig-
heid van illegale prostitutie. Van deze hotels hebben drie zelf bij de politie melding gedaan van illegale prostitutieprak-
tijken (met name hotelketen Van Der Valk is erg actief bij het tegengaan van illegale prostitutie in hun vestigingen). De 
overige 8 hotels zijn uit de politiesystemen en bij CPM-controles naar voren gekomen.

Op het internet is het bedrijf Class Escort gevonden (bijlage 5), dat aangeeft ervaring te hebben met een tiental hotels 
uit Rotterdam als afspreeklocatie. Onder deze hotels bevinden zich namen die niet genoemd worden door de Politie 
Rotterdam-Rijnmond en namen van hotels waar prostitutie plaatsvindt. Het combineren van de hotels aangegeven door 
de politie en van Class Escort leidt tot een totaal van 18 hotels waarvan bekend is dat hier illegale (want niet-vergunde) 
prostitutie plaatsvindt.

H6 | Prostitutie in massagesalons
De afgelopen twee jaar zijn de massagesalons in toenemende mate op de agenda van beleidsmakers gezet in verband met 
mogelijke (seksuele) uitbuiting en illegale prostitutie.11 Een beeld wordt gegeven van het aantal massagesalons in de regio en 
hoeveel daarvan een vergund prostitutiebedrijf hebben. Het is moeilijk om het aantal massagesalons waarvan vermoedens 
bestaan en/of feitelijk bedrijvigheid als het gaat om illegale prostitutie, inzichtelijk te maken. 

Niet-vergunde massagesalons met prostitutiebedrijf
Het CPM krijgt veel informatie over vermoedelijke illegale prostitutie binnen massagesalons. Er is geen overzicht van het 
aantal massagesalons binnen de regio waarvan bekend is dat er seksuele handelingen worden verricht zonder vergunning. 
Op het moment dat dit bij het CPM bekend zou zijn, wordt een bestuurlijke rapportage opgemaakt. Het bewijzen van illegale 
prostitutie, daar zit het probleem. Dit is nagenoeg alleen mogelijk bij het op heterdaad betrappen van de seksuele handeling 
tegen betaling. Worden bij een controle bepaalde attributen aangetroffen, zoals olie en doekjes, dan bewijst dit onvoldoende 
de aanwezigheid van prostitutie. Het blijft natuurlijk een massagesalon. Het afgelopen jaar zijn tientallen massagesalons 
gecontroleerd zonder misstanden te constateren. Het CPM blijft overtuigd dat in een redelijk aantal salons prostitutie plaats-
vindt. 

In 2010 hebben de ketenpartners12 een start gemaakt met samenwerking in het voorkomen, bestrijden en tegengaan van 
misstanden (uitbuiting, illegale tewerkstelling en illegale prostitutie) in de Chinese beautybranche, waaronder massagesa-
lons. In 2010 zijn vijf integrale voorschouwen en drie integrale controles uitgevoerd. De Arbeidsinspectie heeft drie keer een 
boeterapport opgemaakt op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Wet Minimum Loon (WML). Verder heeft de 
Belastingdienst één waarschuwing Administratieve Bewaarplicht opgemaakt. Begin 2011 heeft een integrale controle plaats-
gevonden, waarbij in drie inrichtingen illegale werknemers zijn aangetroffen. Daarnaast is de Arbeidsinspectie twee WML 
onderzoeken gestart. Illegale prostitutie is, tot op heden, niet geconstateerd. 

Vergunde massagesalons met prostitutiebedrijf
Om de massagesalons in de regio, inclusief de erotische salons, in beeld te brengen is de Kamer van Koophandel benaderd 
over de branches sauna’s, solaria, baden e.d. (waaronder ook massagesalons vallen) en Overige dienstverlening n.e.g. In de 
bedrijfsomschrijving (of activiteiten) is gezocht op de termen massage, prostitutie en erotiek. Hieronder volgen de uitkom-
sten (per oktober 2011).

In totaal staan in de KvK-bestanden 202 massagesalons uit de regio Rotterdam-Rijnmond, waarvan 105 salons uit de stad Rot-
terdam. Van deze 105 salons komen 18 naar voren als aan prostitutie gerelateerde bedrijven. In de rest van de regio zijn geen 
erotische massagesalons naar voren gekomen (zie bijlage 7).13

11    Zo is in Rotterdam het ketenproject Flock opgezet waarbij de Chinese beautybranche nader onder de loep wordt genomen.
12   Arbeidsinspectie, Belastingdienst, Politie Rotterdam-Rijnmond (EVP/RIO), SIOD en namens de regiogemeenten RIEC RR werken samen 

aan een informatiegestuurde, integrale aanpak van mensenhandel en arbeidsgerelateerde uitbuiting in de regio.
13   De bedrijfsomschrijvingen kunnen bij de KvK opgevraagd worden indien hiertoe behoefte bestaat.
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H7 | Conclusie
Met deze rapportage is de prostitutiesector in de regio Rotterdam-Rijnmond voor de gemeenten inzichtelijk gemaakt. Een 
actueel beeld van de situatie kan besluitvorming over actualisering van het bestaande prostitutiebeleid ondersteunen. 

Voor het in kaart brengen van de legale en illegale prostitutiesector in de regio Rotterdam-Rijnmond is onderstaand schema, 
waar mogelijk, ingevuld.

Legale prostitutiesector
De legale prostitutiesector in Rotterdam-Rijnmond is geïnventariseerd aan de hand van de vergunde seksbedrijven in de 
regio in 2011. Om een indruk te geven van de omvang van de legaal werkende prostituees in de regio is met de 84 vergunde 
inrichtingen contact gezocht. Uiteindelijk zijn 45 inrichtingen gevraagd naar het aantal prostituees dat bij hen werkzaam is. 
Naar schatting zijn totaal 538 prostituees werkzaam in regio Rotterdam-Rijnmond, waarvan verreweg het grootste deel in de 
stad Rotterdam werkt. 

Illegale prostitutiesector
De regionale seksuele uitbuiting in de eerste helft van het jaar 2011 valt hoger uit dan de regionale slachtoffercijfers uit heel 
2010. Rotterdam komt met de cijfers van de eerste zes maanden in 2011 ook dicht in de buurt van de totaalcijfers uit 2010. 
Een mogelijke verklaring hiervoor zijn een toename van integrale controles (waaronder structurele escortcontroles in heel de 
regio) en een toename van meldingen over signalen van illegale prostitutie en/of seksuele uitbuiting. De groei van het aantal 
slachtoffers van seksuele uitbuiting zal waarschijnlijk verder toenemen. Gemeentelijk preventie- en opvangbeleid zal hierop 
moeten inspelen. 

Minderjarige slachtoffers
Inzoomend op de 19 slachtoffers van seksuele uitbuiting 2011 in de regiogemeenten, zien we 12 minderjarigen met een leeftijd 
tussen de 13 en 17 jaar. Voor Rotterdam geldt een totaal slachtoffercijfer van 67, waaronder 26 minderjarigen. Het is opmer-
kelijk dat het aantal minderjarige slachtoffers in de regio met 63% van het totale aantal slachtoffers een stuk hoger ligt dan 
het aantal minderjarige slachtoffers in Rotterdam (39%). Dit is een belangrijke constatering voor de regiogemeenten om mee 

Legale prostitutiesector
•  Soort inrichting

Vergunde Prostitutiebedrijven  71
- Escortbedrijf    20
- Erotische Massagesalon  14
- Uurhotel/Kamerverhuur  5
- Privéhuis    17
- Sm-Studio’s    3
- Seksclub     12 
Vergunde Seksinrichting   13
- Sekswinkel     12
- Seksbioscoop    1

• Locatie per inrichting
Rotterdam    78
Spijkenisse    2 
Vlaardingen    2
Schiedam    1
Westvoorne     1

• Aantal sekswerkers per inrichting
Afgerond    8

totale aantal geschat   538

te nemen in preventief beleid ten aanzien van slachtoffers van seksuele uitbuiting. Zo kunnen gemeenten zich richten op 
jeugdige slachtoffers door het voorkomen en stoppen van “loverboy”-activiteiten. Medio 2010 is de campagne Loverboys 2.0. 
gestart, die op de campagne LoverALERT van de GGD uit 2009 aansluit. Loverboys 2.0. richt zich op de bewustwording van de 
gevaren van internet, een belangrijke methode van verwerving van jonge slachtoffers door loverboys; daarnaast komen de 
dubbele boodschappen van loverboys komen aan de orde.

Verborgen prostitutie
Wat opvalt zijn de verschillen in aantallen legaal werkende prostituees en de illegaal aangetroffen prostituees in de regio, 
uitgezonderd de gemeente Rotterdam. Tegenover de welgeteld 8 legaal werkende prostituees, staan 48 illegaal werkende 
prostituees, waaronder ook slachtoffers van gedwongen prostitutie. Hiermee ligt de geregistreerde illegale prostitutie in 
de regio veel hoger ten opzichte van de legale prostitutie. Dit duidt aan dat de vraag naar seksuele dienstverlening groter is 
dan de toegestane vergunde inrichtingen kunnen bieden, waardoor het aanbod in het verborgene plaatsvindt. Zo wordt ook 
uitgeweken naar, niet-vergunde, alternatieve locaties als hotels en massagesalons. 

Het is van belang dat gemeenten het probleem van verborgen prostitutie (h)erkennen. Met betrekking tot illegale prostitu-
tie in hotels wordt verwezen naar de Signalenkaart mensenhandel voor hotels in bijlage 3 en de awarenessbrief in bijlage 
5 die namens de gemeenten naar hoteleigenaren verstuurd kan worden. Wat betreft illegale prostitutie in massagesalons 
worden gemeentelijke handhavingteams verzocht signalen door te geven aan het RIEC. 

Illegale prostitutiesector
• Gedwongen 

Meerderjarig    71
Minderjarig    47

• Niet-gedwongen
Bestuurlijke rapportages  59
- niet vergunde inrichting  23
- niet vergunde escort   35
- overig    1

Bestuurlijke maatregelen  124

Aantal vermoedelijke prostituees  93
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Bijlage 1 | Cijfers illegale prostitutie

Plaats Leeftijd* Soort

Albrandswaard 13 Loverboy

Albrandswaard 15 Loverboy

Barendrecht 13 Loverboy

Barendrecht en R’dam 13 Loverboy

Barendrecht en R’dam 15 Loverboy

Barendrecht en R’dam 15 Seksuele uitbuiting

Barendrecht 18 Seksuele uitbuiting

Capelle a/d Ijssel  
en R’dam 16 Loverboy

Capelle a/d Ijssel 18 Loverboy

Maassluis 18 Seksuele uitbuiting

Maassluis 18 Seksuele uitbuiting

Oostflakkee 16 Loverboy

Schiedam 26 Seksuele uitbuiting

Schiedam 27 Seksuele uitbuiting

Spijkenisse en R’dam 17 Seksuele uitbuiting

Spijkenisse 17 Loverboy

Spijkenisse en R’dam 25 Loverboy

Ridderkerk en R’dam 14 Loverboy

Ridderkerk en R’dam 19 Seksuele uitbuiting

Vlaardingen 17 Loverboy

Rotterdam 13 Loverboy

Rotterdam 14 Loverboy

Rotterdam 14 Loverboy

Rotterdam 14 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 14 Loverboy

Rotterdam 15 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 15 Loverboy

Rotterdam 15 Loverboy

Rotterdam 15 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 15 Loverboy

Rotterdam 16 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 16 Loverboy

Rotterdam 16 Loverboy

Rotterdam 16 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 16 Loverboy

Rotterdam 16 Loverboy

Rotterdam 16 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 17 Loverboy

Rotterdam 17 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 17 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 17 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 17 Loverboy

Rotterdam 17 Loverboy

Rotterdam 17 Loverboy

Rotterdam 17 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 17 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 17 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 17 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 17 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 18 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 18 Loverboy

Rotterdam 18 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 18 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 18 Loverboy

Rotterdam 18 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 18 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 19 Loverboy

Rotterdam 19 Loverboy

Rotterdam 18 Loverboy

Rotterdam 18 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 18 Loverboy

Rotterdam 19 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 19 Loverboy

Rotterdam 19 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 19 Loverboy

Rotterdam 19 Loverboy

Rotterdam 20 Loverboy

Rotterdam 20 Loverboy

Rotterdam 20 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 20 Loverboy

Rotterdam 21 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 21 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 21 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 21 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 22 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 22 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 22 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 23 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 23 Loverboy

Rotterdam 23 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 23 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 23 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 23 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 23 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 24 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 25 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 26 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 27 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 28 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 28 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 29 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 29 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 30 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 30 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 30 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 31 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 32 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 33 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 33 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 33 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 34 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 34 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 34 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 34 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 35 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 36 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 38 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 38 Seksuele uitbuiting

Rotterdam 42 Seksuele uitbuiting

Rotterdam gg Seksuele uitbuiting

Seksuele uitbuiting regio Rotterdam-Rijnmond 2011

Onbekend 16 Seksuele uitbuiting

Onbekend 16 Seksuele uitbuiting

Onbekend 18 Seksuele uitbuiting

Onbekend 19 Seksuele uitbuiting

Onbekend 21 Seksuele uitbuiting

Onbekend 22 Seksuele uitbuiting

Onbekend 22 Seksuele uitbuiting

Onbekend 23 Seksuele uitbuiting

Onbekend 24 Seksuele uitbuiting

Onbekend 24 Seksuele uitbuiting

Onbekend 24 Seksuele uitbuiting

Onbekend 25 Seksuele uitbuiting

Onbekend  29 Seksuele uitbuiting

Onbekend 30 Seksuele uitbuiting

Onbekend 30 Seksuele uitbuiting

Onbekend 31 Seksuele uitbuiting

Onbekend 32 Seksuele uitbuiting

Onbekend 33 Seksuele uitbuiting

Onbekend 33 Seksuele uitbuiting

Onbekend 35 Seksuele uitbuiting

Onbekend 35 Seksuele uitbuiting

Onbekend 36 Seksuele uitbuiting

Onbekend 44 Seksuele uitbuiting

Onbekend 45 Seksuele uitbuiting

buiten de regio 14 Loverboy

buiten de regio 17 Seksuele uitbuiting

buiten de regio 20 Seksuele uitbuiting

buiten de regio 21 Seksuele uitbuiting

buiten de regio 23 Seksuele uitbuiting

buiten de regio 25 Seksuele uitbuiting

buiten de regio 33 Seksuele uitbuiting

buiten de regio 36 Seksuele uitbuiting

buiten de regio 59 Seksuele uitbuiting

*De leeftijden in rood aangegeven betreffen minderjarigen. 
In oranje als het gaat om de leeftijden 18 t/m 20, die bij het 
ingaan van de nieuwe prostitutiewet als minderjarig gaan 
gelden.
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Bijlage 3 | Signalenkaart mensenhandel voor hotels

Bijlage 4 | Hotelprostitutie
Bron: http://www.classescort.nl

Bijlage 2 | internetprostitutie

Overzicht grootste advertentiewebsites

Betaalde Gratis
www.escort.nl www.kinky.nl

www.escortplek.nl www.sexjobs.nl

www.hotescort.nl www.girlsprive.nl

www.vipescort.nl

www.vindsex.nl

www.escortindex.nl

www.girls4u.nl

www.privedamesonline.nl

www.escortprofi elen.nl

Overzicht grootste veilingwebsites met erotische dienstverlening

www.speurders.nl

www.marktnet.nl

www.marktgigant.nl

http://erotiek.aanbodpagina.nl

http://erotiek.tweedehands.net

www.marktplaza.nl

www.advertentieplein.nl

Websites vergunde seksbedrijven uit Rotterdam 

www.nanathai.nl

www.nanprive.nl

www.oq.nl/eng/route.asp

www.paradiseescorts.nl

www.phoethai.nl/main.html

www.playlifestyle.nl/contact.html

www.privehuislust.nl

www.rowena-bdsm-haarlem.nl

www.royalrooms.nl

www.sexclubbubbles.com

www.sexshoprosie.nl

www.sexyprive.nl/kamers

www.studiochelsea.net

www.salon93.eu/index.php/1419013

www.adultshoprotterdam.com

www.bodytouch.nl/kamerverhuur.html

www.chaophraya1.nl

www.clubhoteldebotel.nl

www.delightprivehuis.nl

www.eroticmoods.nl

www.fantasyprive.nl

www.gaymassage-brian.nl

www.janbik.nl/clubs/rotterdam.html

www.karins-home.nl

www.maithai.nl

www.massagesalonkim.nl/rotterdam.html

www.the-thai-one.nl/thumbs.html

www.tidathaimassage.nl

www.whites.nl

www.vera-escort.com/nl

www.ceasarrotterdam.nl

www.changmay.nl

www.diamondsescortbureau.nl

www.nightclubcinderella.nl

www.nightlife-escort.nl

www.saunaspartacus.nl

www.shoperotica.nl

www.societyservice.com
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Bijlage 5 | Hotelprostitutie

[Plaats, datum]
Onderwerp: Aanpak hotelprostitutie

Geachte heer/mevrouw,

Uit onderzoek is gebleken dat prostituees en mensenhandelaren hotels gebruiken als 
locatie om klanten te ontvangen. Ook bij controles van de politie Rotterdam-Rijnmond 
is dit gebleken. Koninklijke Horeca Nederland heeft hier in 2009 ook aandacht voor 
gevraagd (zie bijlage). Hotels kunnen vaak niet door hebben dat zij gebruikt worden als 
ontmoetingslocatie door prostituees. 

Verschillende ketenpartners, waaronder de politie, gemeente en de belastingdienst, 
werken binnen het RIEC Rotterdam-Rijnmond samen aan de aanpak van illegale 
prostitutie en mensenhandel.

Wij vragen u erop alert te zijn dat uw bedrijf niet misbruikt wordt als werkplek door 
prostituees. Bij eventuele vermoedens hiervan kunt u, tijdens kantoortijden, contact 
opnemen met: 

[contactpersoon gemeente + telefoon/e-mail]
Voor meer informatie over illegale prostitutie en uitbuiting door mensenhandelaren 
kunt u, tijdens kantoortijden, contact opnemen met de Politie Rotterdam Rijnmond 
(Controle Team Prostitutie en Mensenhandel) 010 – 274.8808.
Bij zaken die spoed vereisen kan de politie altijd gebeld worden op 112.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Hoogachtend,

[Burgemeester]

Bijlage 6 |  KvK-bestand erotische massagesalons 
Rotterdam-Rijnmond

zaaknaam adres plaats

Rodriquez Luna P Max Havelaarweg 5B Rotterdam

El Salon bueno Damstraat 8 Rotterdam

Krystal Erotique Van Adrichemweg 236 Rotterdam

Roxy Buli Schiedamseweg 100A Rotterdam

Liliana Cristina/ Maria Ontspanningsmassage Putselaan 220B Rotterdam

Super de Luxe Sint-Mariastraat 118B Rotterdam

Massagesalon en Privéhuis “Fantasy” ’s-Gravendijkwal 156A Rotterdam

Nan Privé Katendrechtse Lagedijk 380B Rotterdam

Massagesalon en Privéhuis Delight Vijverhofstraat 179A Rotterdam

Escortservice “Diana” Cornelis Bloemaertsingel 15 Rotterdam

Golden Sun Massagesalon Gerrit van de Lindestraat 28 Rotterdam

Thai-Nuanroom Pleinweg 185A Rotterdam

The Thai One Claes de Vrieselaan 17 Rotterdam

Tida Thai Massage Dordtselaan 81C Rotterdam

Relax Group Heemraadsplein 10A Rotterdam

Phoe Thai Prive Zaagmolenstraat 84B Rotterdam

Sjang Mei Privé Huis Strevelsweg 149A Rotterdam

Nana Tai Thai Prive Jagerslaan 4A Rotterdam
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