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Fotodatabank Vlaamse Ouderenraad: Reglement  

1. Algemeen   

De Vlaamse Ouderenraad is het advies- en inspraakorgaan van ouderen bij de Vlaamse regering. De 

vzw is een overlegplatform van diverse organisaties van en voor ouderen. De manier waarop 

ouderen en het ouder worden afgebeeld zijn, is vaak te eenzijdig negatief of net erg positief. Er 

worden geregeld stereotype beelden gebruikt. Door realistische en gediversifieerde foto's ter 

beschikking te stellen, wil de Vlaamse Ouderenraad het beeld over de latere levensjaren nuanceren en 

realistisch naar buiten brengen. Via zijn fotodatabank biedt de Vlaamse Ouderenraad een antwoord 

op de vraag van organisaties, ondernemingen, media en individuen die een gebrek aan realistische 

beelden over ouderen ervaren.   

2. Inhoud van de fotodatabank   

De foto's in de fotodatabank van de Vlaamse Ouderenraad zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze 

werden ofwel gemaakt in opdracht van de Vlaamse Ouderenraad, of ter beschikking gesteld door 

derden die hun toestemming hebben gegeven voor de publicatie en het gebruik van de door hen 

ingezonden beelden voor toepassingen in lijn met dit reglement. In de fotodatabank wordt steeds de 

naam van de fotograaf vermeld bij de foto, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de fotograaf om 

anoniem te blijven.   

De Vlaamse Ouderenraad is niet verantwoordelijk voor mogelijke inbreuken op auteurs-, portret- of 

andere rechten van derden.   

De foto’s worden in de databank getoond in lage resolutie en met watermerk.    

3. Aanvragen en gebruiken van foto’s uit de fotodatabank  

De beelden in de databank worden gratis ter beschikking gesteld aan individuen en organisaties die 

inzetten op een realistische beeldvorming van ouderen. Individuen of organisaties die gebruik wensen 

te maken van de beelden, kunnen deze aanvragen via het verplicht digitaal aanvraagformulier. De 

aanvrager geeft daarbij duidelijk en waarheidsgetrouw aan met welke doeleinde en voor welke 

drager hij de foto wenst te gebruiken. Hij verklaart zich bovendien akkoord met dit reglement.   

De Vlaamse Ouderenraad behoudt het recht om beelden toe te kennen of te weigeren. Daarbij 

hanteert hij onderstaande criteria, waar alle drie aan voldaan moet zijn opdat beelden ter beschikking 

gesteld worden door de Vlaamse Ouderenraad. Zo niet, kan de Vlaamse Ouderenraad de aanvraag 

weigeren. Deze weigeringsbeslissing wordt door de Vlaamse Ouderenraad gemotiveerd. Tegen de 

beslissing is geen verhaal mogelijk.   
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1. Doeleinde van de aanvrager: de aanvraag kadert binnen de ambitie om bij te dragen aan een 

genuanceerde beeldvorming van ouderen  

2. Impact op de reputatie van de Vlaamse Ouderenraad: gezien de vermelding van de Vlaamse 

Ouderenraad bij de foto mag het doeleinde de organisatie niet in een negatief daglicht kunnen 

stellen  

3. Herkenbaarheid van de persoon of organisatie op de foto: bij gebruik voor commerciële 

doeleinden of rond gevoelige onderwerpen worden enkel beelden toegekend waarop personen 

onherkenbaar afgebeeld worden  

’Commerciële doeleinden’ worden daarbij geïnterpreteerd als ‘primair bedoeld voor of gericht op een 

zakelijke of financiële compensatie’.  

  

Indien voldaan wordt aan alle drie deze criteria, bezorgt de Vlaamse Ouderenraad het digitale beeld 

aan de aanvrager in hoge resolutie en zonder watermerk. De aanvrager verkrijgt daarbij het recht om 

de beelden te gebruiken voor het opgegeven doeleinde en de opgegeven drager.  Bij gebruik en 

publicatie vermeldt de aanvrager de Vlaamse Ouderenraad én de naam van de fotograaf, tenzij deze 

een uitdrukkelijk verzoek heeft ingediend bij de Vlaamse Ouderenraad om anoniem te blijven.  

  

Het gebruiksrecht   

− geldt uitsluitend voor de doeleinden en dragers aangegeven in het aanvraagformulier    

− geldt voor de foto in ongewijzigde vorm. Het is de gebruiker niet toegestaan de foto te bewerken  

− is niet overdraagbaar voor een ander doeleinde of naar derden: bij hergebruik van een foto uit de 

fotodatabank voor een ander doeleinde moet een nieuwe aanvraag bij de Vlaamse Ouderenraad 

ingediend worden.   

4. Toepassing van het reglement   

Dit reglement is bindend ten aanzien van de aanvrager en van toepassing voor alle foto’s uit de 

fotodatabank die aangevraagd en gebruikt worden. Door beelden aan te 

vragen, verbindt de aanvrager er zich toe zich te schikken naar de geest en de letter van dit reglement. 

Zaken die aanleiding zouden geven tot betwisting en niet bepaald worden in het onderhavige 

reglement, zullen door de organisator worden beslecht.  

 
Initiatief met de steun van de Vlaamse Overheid.   

 


