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Toevoegreglement Fotodatabank Vlaamse Ouderenraad 
 

 
 

Algemeen 
 
De digitale fotodatabank wordt aangeboden en beheerd door de Vlaamse Ouderenraad, het officiële 
adviesorgaan voor de Vlaamse overheid inzake ouderenbeleid en het overlegplatform van 
organisaties van en voor ouderen.  
 
 

Ouderen in beeld 
 
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. 
 
Ouder worden kan echter op heel veel verschillende wijzen een betekenis krijgen. De beelden en 
verhalen die naar buiten komen, beïnvloeden ook de algemene beeldvorming over het leven op 
oudere leeftijd. 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. De 
Vlaamse Ouderenraad wil met de beelden uit zijn fotodatabank een antwoord bieden op de vraag 
van organisaties, ondernemingen, media en individuen die een gebrek aan realistische beelden over 
ouderen ervaren. 
 
 

Beelden toevoegen 
 
Iedereen kan foto's insturen voor de verdere uitbreiding van de databank. Stuur een foto door die 
ouderen toont op een realistische wijze. Deze foto kan een portret zijn, maar net zo goed fotografeer 
je ouderen tijdens hun dagdagelijkse bezigheden. Je kan een foto maken van een zestigjarige, maar 
ook van een eeuweling. Je mag meerdere foto's insturen.  
 
 

Aan wie bezorgen? 
 
Je mailt de beelden naar fotos@vlaamse-ouderenraad.be of verstuurt ze via We Transfer 
(www.wetransfer.com).  
Je levert de foto's aan in de hoogst mogelijke kwaliteit:  
Idealiter met een resolutie van 300 dpi, en de grootst mogelijke lengte voor de langste zijde van de 
foto.  
Samen met de foto's bezorg je aan de Vlaamse Ouderenraad een volledig correct ingevuld en 
ondertekend 'toevoegformulier' (per post of ingescand).  
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Auteurs- en portretrecht 
 
De inzender waarborgt dat het om origineel werk gaat en niet om reproducties of kopieën van  
bestaande werken. 
Door foto's in te zenden verklaart de inzender dat hij/zij de toestemming van de op de foto 
afgebeelde persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren en de foto waarop ze zijn 
afgebeeld te gebruiken voor opname in de digitale fotodatabank.  
De Vlaamse Ouderenraad is niet verantwoordelijk voor mogelijke inbreuken op auteurs-, portret 
- of andere rechten van derden. 
 

Fotodatabank 
 
De ingezonden foto’s worden ter beschikking gesteld in een digitale fotodatabank, conform de 
wetgeving op vlak van auteursrecht.  
De inzender geeft de onvoorwaardelijke toelating voor het gebruik en de publicatie van de beelden.  
Deze toelating kan niet herzien worden. Het gebruik en de publicatie van de beelden geldt zowel  
voor de Vlaamse Ouderenraad als voor andere organisaties en individuen die via de fotodatabank, 
mits toelating van de Vlaamse Ouderenraad, de foto’s mogen gebruiken.  
De Vlaamse Ouderenraad bewaakt het gebruik van de foto's uit de databank. 
De Vlaamse Ouderenraad kan weigeren om een foto op te nemen in de databank.  
Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk en over de motivatie en reden wordt niet 
gecorrespondeerd. 
 
 

Toepassing van het reglement 
 
Het gebruiksreglement 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit project kon gerealiseerd worden met de eenmalige steun van de Koning Boudewijnstichting (in het 
kader van de campagne ‘Vroeger nadenken over later’) en met de steun van de Vlaamse Overheid. 
 


