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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 19 februari 

2022. 

Inhoudelijke aanpassingen van dit Verenigingsfokreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming (bij 

gewone meerderheid van stemmen, zijnde meer ja dan neen stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen 

worden niet meegeteld) van de Algemene Vergadering van de vereniging. 

 

Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is van toepassing op de leden van de Belgian Cane Corso Club die in het bezit 

zijn van de fokkerskaart (= de ‘houders van de fokkerskaart’ oftewel ‘aangesloten fokkers’). Zij verbinden zich ertoe 

het reglement te respecteren en betalen jaarlijks een supplementaire bijdrage, die wordt bepaald door de 

Commissie Fokkerij en Gezondheid in overleg met het bestuur, waarvan het bedrag jaarlijks in het laatste trimester 

geëvalueerd zal worden tezamen met de voorwaarden, de rechten en de bijkomende voordelen verbonden aan het 

houderschap. 

 

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. 
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ARTIKEL 2 – VOORWAARDEN 

De volgende personen kunnen een aanvraag indienen om houder te worden van de fokkerskaart: 

 

 Fokkers*, al dan niet in het bezit van een kennelnaam; 

* Onder fokker wordt verstaan, de persoon die minstens 1 nest gefokt heeft met het ras Cane Corso. 

 

 Personen die minstens één jaar lid zijn van de Belgian Cane Corso Club (te rekenen vanaf de datum van 

aansluiting) en eigenaar zijn van minstens één teef, die voldoet aan de volgende vereisten: 

- 18 maanden of ouder; 

- in het bezit van een door de FCI erkende stamboom; 

-  geröntgend op heupdysplasie (HD), met als officiële beoordeling HD A, HD B, HD C of HD D; 

- geröntgend op elleboogdysplasie (ED, officiële beoordeling moet gekend zijn; 

-  gescreend op Dental-Skeletal-Retinal Anomaly (DSRA), met officiële certificatie. 

De officiële documenten dienen via e-mail ingediend te worden bij de Commissie Fokkerij en Gezondheid 

tegelijk met de aanvraag van de fokkerskaart. 

! Fokkers of toekomstige fokkers die woonachtig wijn in Wallonië dienen verplicht te beschikken over een 

erkenningsnummer (HK-nummer). 

 

Bepaalde rechten die gepaard gaan met het houderschap* zullen pas verworven worden na een 

kennismakingsgesprek met 2 Bestuurders van de vereniging, waarvan minstens 1 lid  van de Commissie Fokkerij 

en Gezondheid. In uitzonderlijke gevallen kan dit kennismakingsgesprek plaatsvinden door middel van een 

videomeeting. 

* Zolang er geen kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden, is de houder van de fokkerskaart ‘een voorlopig 

aangesloten fokker’. Voorlopig aangesloten fokkers kunnen gratis deelnemen aan door de BCCC georganiseerde 

webinars/seminars, maar kunnen geen dek- en geboorteberichten laten publiceren op de website en in de nieuwsbrief van 

de vereniging, en worden niet als aangesloten fokker vermeld op de website van de vereniging en in de deelnemescatalogi 

van BCCC tentoonstellingen. 

Ingeval van een ongunstig kennismakingsgesprek, of het niet-plaatsvinden van een kennismakingsgesprek binnen 

het jaar na aanvraag van de fokkerskaart, behoudt de Commissie Fokkerij en Gezondheid zich het recht het 

houderschap van de betrokken fokker nietig te verklaren. 

 

! Personen die op gelijk welke manier een activiteit van hondenhandelaar (aankoop en verkoop van honden gefokt 

door anderen) uitoefenen of deze activiteit uitoefenden in de vijf jaren voorafgaand aan de aanvraag, wordt 

ambtshalve uitgesloten als aanvrager/houder van de fokkerskaart. 
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ARTIKEL 3 – OUDERDIEREN 

Onder ouderdieren wordt verstaan: 

De teef die eigendom is van de fokker en partner in de dekking, en 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 de eigenaar lid is van de Belgian Cane Corso Club.  

 

Het is houders van de fokkerskaart uitsluitend toegestaan te fokken onder -en met honden die beantwoorden aan- 

de volgende voorwaarden: 

 

 Beide ouderdieren zijn in het bezit van een door de FCI erkende stamboom. 

 

 Beide ouderdieren verkeren in goede gezondheid en conditie, zowel fysiek als mentaal. 

Het is niet toegestaan te fokken met ouderdieren die lijden aan epilepsie en erfelijke aandoeningen zoals 

o.a. hartafwijkingen. 

Het is niet toegestaan te fokken met honden die extreem angstig gedrag vertonen. 

 

 Minimum leeftijd 

reu: op de dag van de dekking minstens 15 maanden oud zijn. 

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. 

 

 Volgende combinaties van ouderdieren zijn niet toegestaan: 

moeder-zoon, vader-dochter, broer-zus. 

 

 Aantal nesten van de teef: Een teef mag in haar leven maximum 4 nesten voortbrengen, ongeacht het 

aantal pups dat hieruit geboren worden en ongeacht eigendomsoverdracht van de betreffende teef. 

De aanbevolen rustperiode tussen de geboorte van 2 nesten is minimum 12 maanden. Indien deze 

termijn door omstandigheden niet gerespecteerd kan worden, dient men bij een volgend nest een 

rustperiode van minimum 15 maanden in acht te nemen. 

 

 Dezelfde combinatie van ouderdieren waaruit reeds levende nazaten werden geboren mag slechts één 

maal herhaald worden. Ingeval dat er bij een nazaat een ernstige, erfelijke aandoening werd vastgesteld 

is het herhalen van dezelfde combinatie niet toegestaan. 

 

 Cryptorchide en monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij. 

 

 Honden worden geacht zich op natuurlijke wijze te kunnen voortplanten: het wordt afgeraden  

kunstmatige inseminatie toe te passen ingeval van reuen waarbij een permanente afwezigheid van 

geslachtsdrift wordt waargenomen. Bij van teven wordt afgeraden om te fokken met een teef waarvan 

geweten is dat ze niet in staat is haar pups op natuurlijke wijze levend ter wereld te brengen, en bij wie 

herhaaldelijk- nog voor de geboorte van de eerste pup moet ingegrepen worden met een keizersnede. 



 

Fokreglement Belgian Cane Corso Club 
 

 Verplichte gezondheidsonderzoeken. 

 

- Officiële screening door middel van röntgenonderzoek, waarvan de officiële resultaten gekend 

dienen te zijn vóór het plaatsvinden van de dekking, met inachtname van de 

onderzoeksprotocollen conform FCI in het kader van de preventie van erfelijke skeletafwijkingen. 

Beide ouderdieren dienen onderzocht te worden op: 

Heupdysplasie (HD):  

Het is toegestaan te fokken met honden waarvan de heupen officieel beoordeeld werden met HD 

A, HD B, HD C, HD D. 

Elleboogdysplasie (ED):  

Het officiële resultaat moet gekend zijn. 

 

- Screening op Dental-Skeletal-Retinal Anomaly (DSRA), door middel van een DNA test, gebruik-

makend van een speekselswab of een bloedstaal 

Minstens één van de ouderdieren moet vrij van DSRA getest zijn, hetzij door middel van een 

officieel negatief resultaat[1] , hetzij door het feit dat beide ouders van een ouderdier officieel vrij 

zijn verklaard en het verwantschap werd bevestigd dmv een DNA profiel[2] . 

[1] Het resultaat moet gekend zijn op het moment van de dekking, een officieel certificaat is vereist. 
[2] In dit geval gelden de officiële certificaten van de ouders van het ouderdier en dient deze laatste zelf niet getest 

te worden. 

! Dieren die drager zijn, zijn niet ziek en kunnen nog steeds ingezet worden voor de fokkerij, op 

voorwaarde dat zij gecombineerd worden met een vrije partner. 

Om een onnodige versmalling van de genenpool te voorkomen is het allesbehalve aangewezen 

hen uit te sluiten van de fokkerij, louter omwille van hun dragerschap. 

 

 Gezondheidsonderzoeken die niet verplicht zijn maar sterk aanbevolen worden. 

 

- Schouderdysplasie (SD), door middel van röntgenonderzoek. 

- Hartscreening: door middel van een echocardiografie en een electrocardiogram (ECG), op de 

leeftijd van 24 maanden. 

 

 

ARTIKEL 4 – PLICHTEN 

4.1 Vergaren en aanscherpen van kennis 
 
Houders van de fokkerskaart verbinden zich er toe jaarlijks deel te nemen aan minimum twee seminars/webinars. 

Komen in aanmerking: 

 Seminars/webinars met als onderwerp het uiterlijk, de gezondheid, het karakter/de training van de Cane 

Corso, georganiseerd door een door de FCI erkende rasvereniging. 

 Seminars/webinars met als onderwerp de technische kant van de fokkerij.  

Voorbeelden hiervan zijn: outcross, lijnteelt en inteelt, genetica (opgelet: seminars/webinars die louter 
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handelen over kleurengenetica komen niet in aanmerking).  

In aanmerking komen seminars/webinars met als spreker een hiervoor bevoegd/bekwaam persoon, al 

dan niet georganiseerd door een FCI erkende rasvereniging. 

Bij twijfel over het al dan niet in aanmerking komen van een seminar/webinar kan u ons steeds contacteren. 

 

De vereniging zal de organisatie van meerdere seminars/webinars per jaar waarborgen, waaraan houders van de 

fokkerskaart kosteloos kunnen deelnemen.  

De certificaten (bewijzen van deelname) dienen jaarlijks, in de tweede helft van de maand december, per e-mail 

ingediend te worden bij de Commissie Fokkerij en Gezondheid.  

De onderwerpen van de seminars/webinars waaraan men deelneemt dienen voldoende te variëren. Om fokkers 

de ruimte te geven, zal deze variatie niet jaarlijks, maar tweejaarlijks geëvalueerd worden door de Commissie  

Fokkerij en Gezondheid. 

 

 

4.2 Deelname aan tentoonstellingen 
 
Houders van de fokkerskaart verbinden zich er toe jaarlijks deel te nemen aan tentoonstellingen georganiseerd 
door FCI erkende Cane Corso verenigingen. 
 
Komen in aanmerking:  

 Alle tentoonstellingen georganiseerd door een FCI erkende Cane Corso vereniging, met uitzondering van 

Jonge Honden en Veteranendagen.  

 

Rasspecials, die plaatsvinden tijdens een (inter)nationale tentoonstelling, waarvan de bijdrage van de rasvereniging 

zich beperkt tot het ter beschikking stellen van trofeeën, komen niet in aanmerking. Uitzonderingen hierop kunnen 

gemaakt worden wanneer de rasvereniging inspraak heeft in de keuze van de keurmeester. 

 

Leeftijd en kwalificaties: 

 De minimum leeftijd is 15 maanden. 

 De desbetreffende hond dient minstens de kwalificatie ' Zeer Goed' (ZG) te behalen. 

 De bewijzen van deelname (keurrapport/diploma) dienen jaarlijks, uiterlijk op 20 december, per e-mail 

ingediend te worden bij de Commissie Fokkerij en Gezondheid. 

 

Het vereiste aantal keurrapporten/diploma’s:  

 Eén per nest dat gefokt werd in het voorafgaande jaar. 

De in te dienen resultaten mogen afkomstig zijn van één en dezelfde of van verschillende honden, behaald onder 

dezelfde of onder diverse keurmeesters, op één of diverse tentoonstellingen. 
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4.3 Overige verplichtingen 
 

 Meldingsplicht: 

De houder van de fokkerskaart is verplicht om binnen de maand na geboorte het nest 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 gezondheidsonderzoeken van de 

ouderdieren.  

Tenzij anders vermeld op de aangifte wordt verondersteld dat het nest geboren werd op het adres van de fokker. 

Het verzaken aan de plicht om melding te maken van de geboorte, evenals het verstrekken van niet correcte 

informatie is een overtreding van het fokreglement en zal gesanctioneerd worden (zie Artikel 8). 

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 met inachtname van het reglement van de Belgian Cane Corso Club. 

 

 Cane Corso pedigree database: 

Bij de aangifte van een geboorte zullen de ouderdieren aan de hand van de stamboom ingevoerd worden in de 

(publiek toegankelijke) internationale Cane Corso pedigree database, samen met de gezondheidsuitslagen van het 

betreffende dier. De fokker ontvangt tevens een formulier dat hij dient te vervolledigen met de gegevens van de 

pups, dit zodra de stamboomnummers hem bekend zijn.  

 

Bijkomende opmerkingen: 

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. 

Fokkers woonachtig in Wallonië, al dan niet houder van de fokkerskaart, dienen erkend te zijn (zelfs indien ze 

jaarlijks slechts één nest fokken), in overeenstemming met de voorschriften van het Koninklijk Besluit van 27 april 

2007 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van inrichtingen voor dieren en de voorwaarden voor het in 

de handel brengen van dieren, gewijzigd door het decreet van de Waalse regering van 11 mei 2017. 

 

 

 

ARTIKEL 5 – RECHTEN 

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 en op andere kanalen bepaald door de Commissie Fokkerij 

en Gezondheid. 

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. 
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Daarnaast mag hij het door de vereniging beschikbaar gestelde logo ‘BCCC Aangesloten fokker’ publiceren op zijn 

website, social media, nestaankondigingen enz. 

Zoals reeds vermeld werd onder artikel 4.1 ‘Vergaren en aanscherpen van kennis, nemen houders van de 

fokkerskaart kosteloos deel aan seminars/webinars die georganiseerd worden door de Belgian Cane Corso Club.  

Indien deze laatste geen seminar/webinar organiseert in een taal die de houder van de fokkerskaart machtig is, 

zal zij de kosten dragen voor deelname aan een seminar/webinar georganiseerd door een anderstalige door de 

FCI erkende rasvereniging, of door een daarvoor bevoegd persoon. 

 

 

 

ARTIKEL 6 – DE PUPPIES / SCHRIFTELIJKE 

OVEREENKOMST 

De fokker is verplicht een stamboom aan te vragen voor elke puppy die er in een nest geboren wordt. 

 

De pups mogen de kennel niet verlaten alvorens zij de leeftijd van minimaal 8 weken hebben bereikt, geïdentifi-

ceerd werden d.m.v. een microchip, ingeënt zijn met de voor hun leeftijd geëigende en gebruikelijke vaccins 

(honden-, katten-, rattenziekte).  

Titeren (controle van antilichamen), ter vervanging van de klassieke wijze van vaccineren, wordt eveneens 

aanvaard. 

 

De fokker doet het nodige om zijn pups op correcte wijze te prikkelen (door middel van spel, geluid enz.) en te 

socialiseren. De prikkels en socialisatie dienen afgestemd te zijn op de leeftijdsfase van de puppy en zijn cruciaal 

voor de ontwikkeling en zijn leven als volwassen hond. 

Daarnaast informeert hij zijn puppykopers over de opvoeding, beweging en voeding van een opgroeiende Cane 

Corso, en stelt hij zich ook na verkoop beschikbaar voor het geven van advies indien nodig. 

 

De puppy die wordt overgedragen aan de koper is minimum in het bezit van: 

 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 stamboom, indien reeds in het bezit van de fokker 

- 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. 

Er wordt enkel geëist dat de koper duidelijk kennis heeft van de contractuele waarborgen door de fokker. 
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ARTIKEL 7 – SANCTIES / DISPENSATIE 

 Sancties: 

De houder van de fokkerskaart die het fokreglement niet respecteert zal hiervoor bestraft worden met een tijdelijke 

tot levenslange ongeldigverklaring van de fokkerskaart. De sanctie wordt bepaald en uitgesproken door de 

Commissie Fokkerij en Gezondheid, in samenspraak met het bestuur, rekening houdend met de ernst van de inbreuk 

en eventuele recidive. 

Ingeval van een tijdelijke ongeldigverklaring verliest men de rechten, maar niet de plichten die verbonden zijn aan 

het houderschap. Dit houdt in dat hij ook in de periode van ongeldigverklaring ertoe gebonden is het fokreglement 

na te leven en er ingeval van niet-naleving bijkomende sancties gegeven kunnen worden. 

Ingeval van een levenslange ongeldigverklaring verbindt de vereniging zich ertoe haar leden hierover te informeren 

door middel van de nieuwsbrief en de website. 

 

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 in de loop van het verenigingsjaar verliest zowel de rechten als de plichten die 

hieraan verbonden zijn en zal gedurende een periode van 2 jaar geweigerd worden als houder van de fokkerskaart, 

te rekenen vanaf de datum van opzegging. 

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. 

 

 Dispensatie: 

Ingeval van situaties waar de fokker van mening is dat een afwijking (dispensatie) op het fokreglement verantwoord 

en noodzakelijk is, dient de reden hiervan op duidelijke en gedetailleerde wijze gemotiveerd te worden, en 

schriftelijk aangevraagd worden bij de Commissie Fokkerij en Gezondheid, vóór het plaatsvinden van de dekking. 

De commissie, indien noodzakelijk in overleg met het bestuur, zal beslissen over het toestaan van de dispensatie. 

 

 

 

ARTIKEL 8 – 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. 

 

Met uitzondering van: 
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-   Röntgenonderzoek Elleboogdysplasie (ED): 

    Het officiële resultaat moet gekend zijn, van ouderdieren die geboren werden op/vanaf de dag waarop dit  

    reglement in werking treedt. 

Voor wat betreft Artikel 2, zijn de voorwaarden voor het aanvragen van de fokkerskaart van toepassing op 

aanvragen die gebeuren op en vanaf de dag waarop dit reglement in werking treedt.  

 

 

 

ARTIKEL 9 – INWERKINGTREDING 

Wijzigingen met eenparigheid van stemmen aanvaard door de Algemene Vergadering te Hasselt op van 

19/02/2022. Het fokreglement treedt in werking vanaf 20/02/2022. 

 


