Gebruiksreglement
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. De databank kadert binnen de campagne ‘Vroeger nadenken over
later’ van de Koning Boudewijnstichting.
Ouderen in beeld
Vele organisaties en media ervaren een gebrek aan realistische beelden over 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.
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.
Inhoud fotodatabank
De foto's in de fotodatabank van de Vlaamse Ouderenraad zijn auteursrechtelijk beschermd.
Fotografen hebben de onvoorwaardelijke toelating gegeven voor de publicatie en het gebruik van de
door hen ingezonden beelden. 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.
Gebruik van foto’s
Het gebruik en de publicatie van de foto’s geldt zowel voor de Vlaamse Ouderenraad als voor andere
organisaties, ondernemingen en individuen die via de fotodatabank beelden kunnen aanvragen en
gebruiken.
Het gebruik van de foto’s is gratis maar kan slechts:
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op aanvraag, door het verplicht en waarheidsgetrouw invullen van een digitaal
aanvraagformulier waarin de aanvrager duidelijk aangeeft voor welke doeleinden hij een
foto wenst te gebruiken en zich akkoord verklaart met de voorwaarden in het
gebruiksreglement;
na uitdrukkelijke toelating van de Vlaamse Ouderenraad;
met de naamsvermelding van de fotograaf die bij de betreffende foto staat, tenzij deze een
uitdrukkelijk verzoek heeft ingediend bij de Vlaamse Ouderenraad om anoniem te blijven. En
een vermelding van de Vlaamse Ouderenraad vzw. Bij online gebruik van de foto's plaats je
deze informatie op het beeld.
De Vlaamse Ouderenraad bewaakt het correct gebruik van de foto's uit de databank. De Vlaamse
Ouderenraad kan de aanvraag voor het gebruik van een foto weigeren. Deze weigeringsbeslissing
wordt door de Vlaamse Ouderenraad gemotiveerd. Tegen de beslissing is geen verhaal mogelijk.
Na goedkeuring van de aanvraag voor het gebruik worden de foto’s door de Vlaamse Ouderenraad in
hoge resolutie en zonder watermerk digitaal aan de aanvrager bezorgd. De aanvrager verkrijgt
daarbij het recht om de beelden te gebruiken.
Het gebruiksrecht
geldt uitsluitend voor de doeleinden 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 doeleind of naar derden.
Bij hergebruik van een foto uit de fotodatabank voor een ander doeleind moet een nieuwe aanvraag
bij de Vlaamse Ouderenraad ingediend worden.
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.
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