
 

Fokreglement 
voor het ras Cane Corso Italiano 
 
 
 
ARTIKEL 1 – ALGEMEEN 
 
Dit reglement voor de vereniging Belgian Cane Corso Club vzw, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de 
behartiging van de belangen van het ras Cane Corso Italiano zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk 
reglement van de rasvereniging ‘Belgian Cane Corso Club vzw’.  
Het Verenigingsfokreglement (VFR) werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Belgian Cane Corso Club vzw op 2 
december 2017, en werd gewijzigd met instemming van de Algemene Vergadering op 30 maart 2019. 

Inhoudelijke aanpassingen van dit Verenigingsfokreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming (bij gewone 
meerderheid van stemmen) van de Algemene Vergadering van de vereniging. 
 
Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor de leden van de Belgian Cane Corso Club die in het bezit zijn van de fokkerskaart 
en zich er bijgevolg toe verbinden het VFR te respecteren. 
 
Het Bestuur van de vereniging verplicht zich de door de Vergadering van de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (KKUSH) 
vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond 
door te voeren. Deze wijzigingen behoeven niet de goedkeuring van de Algemene Vergadering van de vereniging. Dit ontslaat de 
individuele fokker niet van de plicht zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het Bestuur 
van de vereniging hier in gebreke blijft. 
 
Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch 
Reglement van de KKUSH, die van toepassing zijn op alle leden van de Belgian Cane Corso Club, al dan niet in het bezit van de 
fokkerskaart. Voor buitenlandse leden, wat betreft de externe regelgeving, gelden de regels zoals vastgelegd in het 
Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de kennel club van het land waar zij woonachtig zijn. 
 
De inschrijving van een nest in de stamboekhouding vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch 
Reglement van het land waar de fokker woonachtig is. 
Nesten geboren in België worden ingeschreven in de stamboekhouding van de KMSH. 
 

 
 
ARTIKEL 2 – OUDERDIEREN 
 
Het is houders van de fokkerskaart uitsluitend toegelaten om te fokken met honden die beantwoorden aan onderstaande 
voorwaarden. 
 
Zowel de teef die eigendom is van de fokker en partner in de dekking, als de reu al dan niet in eigendom van de fokker maar 
partner in de dekking, ongeacht of de betreffende reu in België hetzij in een ander land geregistreerd is en ongeacht of zijn 
eigenaar lid is van de Belgian Cane Corso Club, dienen te voldoen aan volgende voorwaarden: 

 In het bezit zijn van een FCI erkende stamboom 
 Minimum leefijd, reu: op de dag van de dekking minstens 15 maanden oud zijn. 
 Minimum leefijd, teef: op de dag van de dekking minstens 18 maanden oud zijn. 
 Maximum leeftijd: een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden (8 jaar) 

heeft bereikt. 
 Een teef mag niet worden gedekt door haar vader, haar broer of haar zoon. 
 Aantal nesten van de teef: Maximum één maal per jaar. Indien er door omstandigheden uit een teef twee nesten in één 

jaar geboren worden moet er daarna voor deze teef een rustperiode van minstens 12 maanden in acht gehouden 
worden. 
Een teef mag in haar leven maximum 5 nesten voortbrengen, ongeacht het aantal pups die hieruit geboren worden en 
ongeacht eigendomsoverdracht van de betreffende teef. 

 Dezelfde combinatie van partners is maximaal 2 maal toegestaan. 
 Cryptorchide en monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij. 



 

 Honden dienen zich op natuurlijke wijze te kunnen voortplanten. Kunstmatige inseminatie wordt niet aanbevolen 
indien niet minstens één van beide ouderdieren zich reeds op natuurlijke wijze voortplantte. 

 Het is niet toegestaan te fokken met honden die extreem angstig gedrag vertonen.  
 Screeningsonderzoek waarvan de officiële resultaten bekend dienen te zijn vóór het plaatsvinden van de dekking, door 

middel van onderzoeken/onderzoeksprotocollen conform FCI in het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen. 
- Ouderdieren dienen verplicht onderzocht te worden op: 
Heupdysplasie (HD): 
Het is toegestaan te fokken met HD A, HD B, HD C, HD D. 
Ouderdieren met HD D mogen enkel in de fokkerij ingezet worden in combinatie met een partner die als HD A of HD B 
beoordeeld werd. 
- Volgend screeningsonderzoek is niet verplicht maar wordt sterk aanbevolen: 
Elleboogdysplasie (ED) 
 
 

 

ARTIKEL 3 – RECHTEN EN PLICHTEN 
 
Elke fokker, al dan niet in het bezit van een kennelnaam, kan een aanvraag indienen om houder te worden van de fokkerskaart. 
De houder van de fokkerskaart wordt opgenomen op de website van de vereniging als ‘aangesloten fokker’ en kan indien 
gewenst zijn nesten laten publiceren op de website. 
Hij heeft recht op de publicatie van zijn logo/kenneladvertentie in de deelnemerscatalogi van de tentoonstellingen die door de 
vereniging georganiseerd worden, waarbij hij het nodige bestand dat hiervoor nodig is op eigen initiatief per e-mail aan de 
vereniging dient te bezorgen. 
 
De houder van de fokkerskaart is verplicht de geboorte van een nest binnen de 14 dagen te melden aan de Commissie Fokkerij 
en Gezondheid door middel van het online formulier dat op de website van de Belgian Cane Corso Club gevonden kan worden, 
vergezeld van een scan van de stambomen en officiële gezondheidsresultaten (HD) van de ouderdieren. 
Het verzaken aan de plicht om de geboorte van een nest te melden is een overtreding van het fokreglement en wordt 
gesanctionneerd (zie Artikel 4) 

Wordt eveneens beschouwd als een overtreding van het fokreglement: het toestaan dat leden of niet-leden (ongeacht het al 
dan niet bestaan van een familieband met deze personen) op of verbonden aan het adres van een fokker die houder is van de 
fokkerskaart, honden fokken, verkopen en/of te koop aanbieden die niet gefokt werden volgens het reglement van de Belgian 
Cane Corso Club. 
 
De houders van de fokkerskaart kunnen onderworpen worden aan een controle door een afgevaardigde van de Commissie 
Fokkerij en Gezondheid van de Belgian Cane Corso Club, na het maken van een afspraak. 
 
 
 

ARTIKEL 4 – DE PUPS / SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST 
 
De fokker, al dan niet in het bezit van de fokkerskaart, is verplicht een stamboom aan te vragen voor elke pup die er in een nest 
geboren wordt. 
 
De pups mogen de kennel niet verlaten alvorens zij de leeftijd van minimaal 8 weken hebben bereikt, geïdentificeerd zijn d.m.v. 
een microchip, ingeënt zijn met de voor hun leeftijd geëigende en gebruikelijke vaccins (honden-, katten-, rattenziekte). Titeren, 
ter vervanging van de klassieke wijze van vaccineren, wordt eveneens aanvaard. 

Ze moeten aan de koper overgedragen worden samen met: 

- het EU-paspoort van het dier, houdende het vaccinatieboekje en het identificatie- en registratie- certificaat.  

- een geschreven overeenkomst, opgesteld in twee exemplaren en waarvan de fokker en de koper een exemplaar ontvangen, 
waarin minimaal volgende bepalingen worden vermeld: 

 de identificatie van de verkochte pup (naam, geboortedatum / microchip nummer) 
 de eigendomsoverdracht van de pup (in exclusieve eigendom, in mede-eigendom, … ) 
 de datum van de levering van de pup 
 de verkoopprijs en de betalingsmodaliteiten 
 welke waarborgen er door de betrokken fokker worden gegeven aan de koper. 



 

De rasvereniging komt niet tussen in de wilsovereenstemming tussen koper en fokker en het bepalen van de verkoopprijs en/of 
de inhoud van de waarborg wordt vrij aan hen overgelaten. 
Enkel wordt geëist dat de koper duidelijk kennis heeft van de contractuele waarborgen door de fokker. 

 

 

ARTIKEL 5 – SANCTIES / DISPENSATIE 
 
De houder van de fokkerskaart die het fokreglement overtreedt wordt gesanctioneerd met één van volgende sancties: 

 1ste overtreding: tijdelijke ongeldigverklaring van de fokkerskaart, dit voor een periode van 6 maanden, te rekenen 
vanaf de datum dat de overtreding werd vastgesteld. 

 2de overtreding: tijdelijke ongeldigverklaring van de fokkerskaart, dit voor een periode van 1 jaar, te rekenen vanaf de 
datum dat de overtreding werd vastgesteld. 

 3de overtreding: levenslange ongeldigverklaring van de fokkerskaart. 
 

De fokkerskaart kan op elk moment door het lid zelf opgezegd worden door dit schriftelijk mee te delen aan de Commissie 
Fokkerij en Gezondheid. 
Het lid dat zijn fokkerskaart opzegt verliest zowel de rechten als de plichten die hieraan verbonden zijn en zal gedurende een 
periode van 2 jaar, te rekenen vanaf de datum van opzegging, geweigerd worden als houder van de fokkerskaart. 

De houder van de fokkerskaart van wie deze tijdelijk ongeldig verklaard wordt verliest gedurende deze periode zijn rechten als 
aangesloten fokker van de vereniging, maar niet zijn plichten. Dit houdt in dat hij ook in de periode van ongeldigverklaring ertoe 
gebonden is het fokreglement na te leven en ingeval van niet-nalevening bijkomende sancties kan krijgen. 

Wanneer de fokkerskaart van een lid ongeldig verklaard wordt of door het lid zelf opgezegd wordt, blijft desondanks de bijdrage 
voor het gehele jaar verschuldigd. Het is dus niet mogelijk een deel van het betaalde bedrag te retourneren. 

 
Een afwijking (dispensatie) op het fokreglement moet aangevraagd worden vóór het plaatsvinden van de dekking bij de 
Commissie Fokkerij en Gezondheid van de Belgian Cane Corso Club, en moet op duidelijke en gedetailleerde wijze gemotiveerd 
worden. 

 

 

ARTIKEL 6 – SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN  
 
Dit reglement is van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef die gedekt werd op en vanaf de dag waarop dit 
reglement in werking treedt. 
 
Gezondheidsuitslagen die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden 
geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen. 

 

 

ARTIKEL 7 – INWERKINGTREDING 
 
Het Verenigingsfokreglement (VFR) werd op 30 maart 2019 met unanimiteit van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen 
goedgekeurd door de Algemene Vergadering en treedt in werking op 1 april 2019. 

 


