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Taken en doelstellingen 

 Ideële en actieve bevordering van IKT-onderzoek met als doel een
 technisch innovatieve,
 kwalitatief hoogwaardige,
 burger- en milieuvriendelijke evenals
 economische draagkrachtig, ondergrondse verzorgings- en

afvalverwerkingsinfrastructuur te realiseren
 forum voor discussies, voor het uitwisselen van ervaringen en het vormen van

meningen tussen bedrijven en IKT
 uitsluitend doelen zonder winstoogmerk nastreven in navolging van het hoofdstuk

“Fiscaal aantrekkelijke doelen” van de belastingverordening

Verhouding ten opzichte van IKT 

 De vereniging is aandeelhouder van IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur
gemeinnützige GmbH.

 De vereniging bezit eenderde van de aandelen van IKT; de resterende tweederde
zijn in het bezit van de „IKT-Vereniging van Netbeheerders“.

 De vereniging garandeert, dat IKT haar werkzaamheden ten allen tijde neutraal en
onafhankelijk kan uitvoeren.

 Daarvoor nemen twee leden, die een controlerende functie hebben, zitting in de
Raad van Toezicht van IKT.

Leden 

 Bouwbedrijven, Industrie en Dienstverlenende bedrijven
 Renovatieondernemingen en Ingenieursbureaus
 Samenwerkingsverbanden, Verenigingen en Instituten

Voordelen van het lidmaatschap 

 Uitvoerige en regelmatige informatie over geplande, lopende en afgesloten
onderzoeksprojecten van IKT

 Met voorrang betrokken worden bij IKT-projecten
 Discussie en uitwisseling van ervaringen met leden van de IKT-Vereniging van

Netbeheerders
 Gratis ontvangst van alle IKT-onderzoeksrapporten
 Goedkopere standhuur voor deelnemers aan IKT-forums
 Verlaagde deelnemersbijdrage aan alle IKT-manifestaties
 Korting op advertenties in de IKT-eNewsletter: 500 Euro in plaats van 750 Euro voor

niet-leden
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 ACO Tiefbau Vertrieb GmbH 
 AGFW – Der Energieeffizienzverband für 

Wärme, Kälte und KWK e.V. 
 AIRVALVE Flow Control GmbH 
 Aliaxis Deutschland GmbH 
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 APS Kanalbau GmbH 
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 Berthold Becker 
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 enz® technik ag 
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& Co. KG 
 Fachverband Steinzeugindustrie e.V. 
 FFI Fernwärme Forschungsinstitut in 

Hannover e.V. 
 Fischer Teamplan Ingenieurbüro GmbH 
 Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH 

& Co. KG 
 FSKZ e.V. – Fördergemeinschaft für das 

Süddeutsche Kunststoff-Zentrum 
 FUCHS & Söhne Service West GmbH 
 Funke Kunststoffe GmbH 
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 German Water Partnership e.v. 
 GMB Rioleringstechnieken B.V. 
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Technology e.V. 
 Güteschutz Kanalbau e.V. 
 hagebau GmbH & Co. KG 
 Hamers Leidingtechniek B.V. 
 Hermes Technologie GmbH & Co. KG 
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 Hydro-Ingenieure GmbH 

 IAB – Institut für Angewandte Bauforschung 
Weimar gGmbH 

 IBAK Helmut Hunger GmbH Co. KG 
 IBG HydroTech GmbH 
 IMS Robotics GmbH 
 InformationsZentrum Beton GmbH 
 Ingenieurbüro Reinhard Beck GmbH & Co. 

KG 
 Ingenieurtechnischer Verband für 

Altlastenmanagement und Flächenrecycling 
e.V. (ITVA) 

 iPEK International GmbH 
 ISAS GmbH Ingenieure für Sanierung von 

Abwassersystemen 
 Insituform Rioolrenovatietechnieken B.V. 
 iwt Ingenieurbüro Wasserwirtschaft und 

Tiefbautechnik 
 Jeschke Umwelttechnik GmbH 
 JT-elektronik GmbH 
 KESSEL AG 
 Konstaplan GmbH 
 KSD Kanal-Schacht-Dienstleistungen GmbH 
 MTS Schrode AG 
 MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG 
 ORELL Tec AG 
 Pirker + Pfeiffer Ingenieure GmbH & Co. KG 
 PLASSON GmbH 
 Rausch GmbH 
 RELINEEUROPE AG 
 RS Technik AG 
 S&P Consult GmbH 
 SAINT-GOBAIN PAM Deutschland GmbH & 

Co. KG 
 SBU – Kooperationspartner IKT in CH 
 Schacht + Trumme GmbH 
 Schulz Bau GmbH 
 Städtler + Beck GmbH 
 Straßen- und Tiefbau-Verband NRW 
 tandler.com GmbH 
 Toa Grout Kogyo Co. Ltd. 
 Tracto-Technik GmbH 
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 Uhrig Kanaltechnik GmbH 
 Umwelttechnik Franz Janssen GmbH 
 Universal Rohrreinigungs GmbH UNIROR 
 VDRK Verband der Rohr- und Kanal-Technik-

Unternehmen e.V. 

 VSB Verband zertifizierter Sanierungs-Berater 
für Entwässerungssysteme e.V. 

 WFZruhr Wirtschaftsförderungszentrum Ruhr 
für Entsorgungs- u. Verwertungstechnik e.V. 

 

Die stets aktuelle Mitgliederliste ist zu finden im Internet: www.ikt.de/mitglieder 

http://www.ikt.de/mitglieder
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S T A T U T E N 

§1 Naam, zetel, inschrijving, boekjaar
1. De vereniging draagt de naam "Verein der Wirtschaft zur För-

derung des IKT e. V.“.
2. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
3. De vereniging is gevestigd in Gelsenkirchen.

§2 Doel van de vereniging
1. De vereniging heeft ten doel om de wetenschap, het

onderzoek, de opleiding, training en bescherming van het
milieu te bevorderen. De vereniging volgt daarbij alleen en
uitsluitend doelen van algemeen belang in de zin van de
paragraaf "fiscaal bevoorrechte doelen" van de belastingwet.

2. Het doel van de statuten wordt vooral door de ideële en
financiële bevordering van het werk van IKT – Institut für
Unterirdische Infrastruktur gGmbH bereikt. Daarom is de
vereniging voor eenderde onderdeel van IKT. De vereniging, de
leden van de vereniging noch derden hebben enige invloed op
de arbeidsresultaten van IKT. De vereniging garandeert te allen
tijde, dat het IKT haar werkzaamheden neutraal en
onafhankelijk kan uitvoeren.

3. Conform de statuten heeft de vereniging statutair de volgende
taken:
a) Werving en afhandeling van toepassingsgerichte

onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op het gebied van
ondergrondse infrastructuur, waarbij de resultaten van alle
onderzoeksopdrachten voor iedereen toegankelijk gemaakt
moeten worden (bijv. door doelgerichte verwijdingen of
publicaties in vakbladen);

b) Documentatie en verspreiding van onderzoeksresultaten
aan alle leden, evenals andere geïnteresseerden, telkens
tegen betaling van de ontstane kosten;

c) Exploitatie van de grote onderzoekshal met
onderzoeksterrein, meetlaboratorium en apparaten;

d) Controle van materialen, onderdelen en systemen voor de
ondergrondse infrastructuur;

e) Demonstratie van de procedures, evenals de
beroepsmatige opleiding, bijscholing enz.;

f) Medewerking aan nationale en internationale vakmatige
instanties;

g) Medewerking aan de uitwerking van richtlijnen en
regelgeving op het gebied van ondergrondse infrastructuur,
evenals de beoordeling van de gevolgen van de betreffende
wettelijke regelingen;

h) Verhuur en verpachten van de onderzoeksvoorzieningen
aan andere overheidsinstanties met fiscale privileges voor
hun dito doelen (§ 58 Nr. 4 Belastingwet). Indien het voor de
realisatie van het bedrijfsdoel is vereist, is zowel een
deelneming aan het algemeen economische verkeer als een
samenwerking met bedrijven en andere dragers van de
beroepsmatige en vakmatige verdere opleiding mogelijk.

4. De vereniging voert haar werkzaamheden belangeloos uit,
d.w.z. dat de vereniging in eerste instantie geen commerciële
belangen nastreeft.

5. Door middel van de vereniging mogen alleen de statutaire
belangen worden nagestreefd. De leden ontvangen geen
aandeel in de winst en in hun hoedanigheid als leden
ontvangen zij ook geen andere schenkingen uit de middelen
van de vereniging.

6. Geen enkele persoon mag door uitgaven, die het doel van de
vereniging vreemd zijn, of door onevenredig hoge
vergoedingen begunstigd worden.

§3 Verkrijging van lidmaatschap
1. De vereniging heeft

a) gewone leden
b) ereleden

2. Een gewoon lid kan iedere natuurlijke of juridische persoon of
een vennootschap onder firma zijn, die bereid is, het doel van
de vereniging te bevorderen. De Raad van bestuur beslist over
de aanvraag met betrekking tot het lidmaatschap.

3. Een erelidmaatschap kan aan natuurlijke personen worden
verleend, die op grond van bijzondere verdiensten voor de
vereniging, de wetenschap of de praktische ontwikkeling op het
gebied van ondergrondse infrastructuur zijn benoemd. De
benoeming gebeurt op voordracht van de Raad van bestuur
door de algemene ledenvergadering.

§4 Rechten en plichten van de leden
1. Alle leden hebben het recht om aanvragen in te dienen en zijn

stemgerechtigd.
2. Door hun lidmaatschap verplichten gewone leden zich tot het

betalen van de jaarlijkse bijdragen, waarvan de hoogte door de
ledenvergadering vastgesteld en naar ratio onderverdeeld kan
worden. In bijzondere gevallen is de Raad van bestuur
gerechtigd, de bijdrage te verlagen of kwijt te schelden.

3. De vereniging mag over het noodzakelijk geïnvesteerde
vermogen en in verband met haar verplichtingen vastgelegde
kredieten slechts tijdelijk een vermogen voor bepaalde doelen
verzamelen (doelvermogen), zoals vastgelegd in § 2 van de
statuten. Een doelvermogen in deze zin moet voor de verdere
bevordering van het werk van IKT worden gebruikt. Bij de
vorming van reserves moeten de voorschriften in § 58 nr. 6 en
7 AO in acht worden genomen. Bij de vorming van reserves
moet het concrete gebruiksdoel worden aangegeven.

4. De vereniging is uitsluitend aansprakelijk met het
verenigingsvermogen. De leden kunnen niet persoonlijk
aansprakelijk worden gesteld.

§5 Beëindiging van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt door

a) overlijden
b) bij juridische personen en vennootschappen onder firma

door een besluit tot liquidatie of het aanvragen van een
faillissement of surseance van betaling

c) opheffing van de vereniging
d) opzegging
e) royement.

2. De opzegging door een lid kan met een opzegtermijn van drie
maanden voor het einde van het kalenderjaar bij de Raad van
bestuur worden ingediend.

3. Een royement is mogelijk, indien een lid ondanks dat hij
tweemaal een aanmaning met vastgestelde termijn en
aankondiging van het royement heeft ontvangen, niet aan zijn
betalingsverplichtingen ten opzichte van de vereniging heeft
voldaan. Tot een royement van het lid mag pas worden
besloten, nadat de tweede aanmaning met daarin de dreiging
van het royement werd verzonden. Zonder aanmaning of
vastgestelde termijn is een royement alleen mogelijk, als het lid
de belangen van de vereniging opzettelijk en in aanzienlijke
mate schaadt. Voor een besluit tot het royeren van een lid is
ten minste een tweederde meerderheid van de Raad van
bestuur nodig. Het besluit van de Raad van bestuur over het
royement moet aan het betreffende lid worden medegedeeld.
Binnen een maand na ontvangst van de mededeling omtrent
het royement kan het lid in beroep gaan tegen dit besluit en zijn
bezwaar schriftelijk kenbaar maken aan de Raad van bestuur,
waarna de ledenvergadering uiteindelijk beslist.
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§6 Organen van de vereniging
De organen van de vereniging zijn 

a) Ledenvergadering  (§7) 
b) Raad van bestuur (§8).

§7 Ledenvergadering
1. De ledenvergadering beslist over alle aangelegenheden van de

vereniging, voor zover dit niet door de directie (§9) of de Raad
van bestuur kan worden waargenomen. Dit geldt in het
bijzonder voor:
a) de benoeming van de Raad van bestuur;
b) de goedkeuring van het jaarverslag van de directie, evenals

de door de directie op te stellen jaarrekening en de
begroting;

c) de ontlasting van andere organen van de vereniging;
d) de keuze van de accountant;
e) de beslissing over inspraak conform §5,3;
f) vaststelling van de bijdrage van de leden conform §4,2;
g) wijzigingen van de statuten;
h) opheffing van de vereniging.

2. Het bijeenroepen van de ledenvergadering gebeurt in de eerste
zes maanden van het kalenderjaar door de Raad van bestuur.
Dit gebeurt schriftelijk met toezending van de agenda, waarbij
een termijn van 14 dagen in acht moet worden genomen. De
overige ledenvergaderingen kunnen op verzoek van de Raad
van bestuur of op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek - met opgaaf
van reden - door ten minste 40% van de gewone leden bijeen
worden geroepen.

3. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de
voorzitter van de Raad van bestuur of, bij diens afwezigheid,
door een ander lid van de Raad van bestuur. Indien de Raad
van bestuur is verhinderd, kiezen de leden uit hun midden een
voorzitter voor het leiden van de ledenvergadering.

4. Een volgens voorschrift bijeen geroepen ledenvergadering is
onafhankelijk van het aantal aanwezige, stemgerechtigde leden
bevoegd tot het nemen van besluiten. De besluiten worden
gewoon met een meerderheid van stemmen genomen, voor
zover niet wettelijk of statutair (§11) anders is bepaald. Ieder
stemgerechtigd lid heeft één stem. Bij een stemming geeft een
meerderheid van stemmen de doorslag; eventuele
onthoudingen worden bij de berekening niet meegeteld. Bij een
staking van de stemming is het door de voorzitter van de
ledenvergadering te trekken lot beslissend. Een lid dat niet
aanwezig kan zijn, kan volmacht verlenen aan een ander lid.

5. Indien snelheid bij aangelegenheden is vereist, kunnen
besluiten ook in een schriftelijke procedure worden genomen.
De vereiste stappen worden door de Raad van bestuur
bepaald. De leden moeten hun standpunt met betrekking tot
het vraagstuk binnen drie weken kenbaar maken. Wanneer een
lid het niet eens is met deze procedure tot schriftelijke
besluitvorming, dan moet het vraagstuk in de volgende
ledenvergadering worden behandeld.

6. De besluiten van de ledenvergadering moeten in notulen
worden vastgelegd, die ofwel door de voorzitter van de
vergadering, diens plaatsvervanger of de directeur van de
vereniging en een door de Raad van bestuur bij besluit van de
Raad van bestuur (§8,3) bepaalde notulist worden
ondertekend. De leden zijn gerechtigd, deze notulen in te zien.

§8 Raad van bestuur
1. De Raad van bestuur bestaat uit vijf leden. Daartoe behoren:

a) de voorzitter,
b) de vicevoorzitter;
c) drie andere leden van de vereniging.

2. De directeur van de vereniging is ambtshalve de directeur van
IKT. De leden worden door de ledenvergadering gekozen.

3. De Raad van bestuur neemt haar besluiten met meerderheid
van stemmen. Bij een staking van de stemmen is de stem van
de voorzitter doorslaggevend.

4. De leden van de Raad van bestuur worden benoemd voor een
periode van vier jaar. De Raad van bestuur blijft tot aan de
statutaire vastlegging van de nieuwe Raad van bestuur
gehandhaafd. Herkiezing van de Raad van bestuur is
toegestaan.

5. De vereniging wordt in het rechtsverkeer gezamenlijk door twee
leden van de Raad van bestuur vertegenwoordigd. Eén van de
beide leden van de Raad van bestuur moet de voorzitter of
vicevoorzitter zijn.

6. Met uitzondering van de directeur voeren de leden van de
Raad van bestuur hun taken op basis van vrijwilligheid uit.

§9 Directie
1. Het regelen van de lopende zaken van de vereniging gebeurt in

opdracht van de Raad van bestuur door de directeur van de
vereniging.

2. De directeur van de vereniging heeft verder de volgende taken:
a) het onderhouden van betrekkingen met aan de doelen en

taken van de vereniging gerelateerde departementen van
de staat, de economie en associaties in binnen- en
buitenland;

b) verslaglegging van de onderzoekswerkzaamheden van IKT;
c) administratieve ondersteuning van specifieke commissies

(§10).

§10 Commissies
Voor de behandeling van bepaalde vraagstukken kunnen op 
verzoek van de Raad van bestuur en besluitvorming van de 
ledenvergadering specifieke commissies worden gevormd. 

§11 Wijziging van de statuten en opheffing van de vereniging
1. Voor besluiten van de ledenvergadering over wijzigingen van

de statuten is een meerderheid van driekwart op de
ledenvergadering aanwezige leden vereist. Dat geldt ook voor
een wijziging van de doelstellingen van de vereniging.
Besluiten over opheffing van de vereniging kunnen alleen op
een voor dit doel bijeen geroepen ledenvergadering worden
genomen; hiervoor is de toestemming van driekwart van alle
stemgerechtigde leden van de vereniging vereist. Indien niet tot
opheffing van de vereniging kan worden besloten, omdat er
minder dan driekwart van alle stemmen van de
stemgerechtigde leden in de vergadering vertegenwoordigd
zijn, dan kan een nieuwe vergadering bijeen worden geroepen,
die binnen vier weken na de eerste vergadering moet worden
gehouden. In deze ledenvergadering kan ongeacht het aantal
aanwezige stemmen met een meerderheid van driekwart van
de afgegeven stemmen tot opheffing worden besloten. Bij het
bijeen roepen van deze vergadering moet hierop uitdrukkelijk
worden gewezen.

2. In geval van opheffing benoemt de ledenvergadering een
curator.

3. In geval van ontbinding of opheffing of bij het wegvallen van de
fiscaal voordelige doelen van de vereniging komt het vermogen
van de vereniging ten goede aan de deelstaat Nordrhein-
Westfalen, die het alleen en uitsluitend voor wetenschappelijke
doelen mag gebruiken.

§12 Slotbepalingen
1. Besluiten waarvoor, in verband met fiscale

stimuleringsmaatregelen, wezenlijke bepalingen in de statuten
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achteraf gewijzigd, aangevuld, in de statuten opgenomen of 
geschrapt moeten worden, moeten ter goedkeuring aan de 
verantwoordelijke belastingdienst worden voorgelegd en 
mogen pas na goedkeuring of overeenkomstig het voorstel van 
de belastingdienst worden uitgevoerd, zodat geen nadelige 
invloed op de stimuleringsmaatregelen wordt uitgeoefend. 

2. De Raad van bestuur wordt gemachtigd, in verband met de
aanmelding van de vereniging bij het register of voor de
erkenning van het algemeen nut noodzakelijk wijzigingen aan
de statuten door te voeren.
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Bijdrageregeling 

Datum: juni 2005 

De jaarlijkse bijdrage voor ieder lid is als volgt bepaald: 

Indeling conform §267 HGB 

a) Kleine kapitaalvennootschappen 1.250,00 EUR
twee kenmerken mogen niet overschreden worden:
Balanstotaal: 4,0 miljoen EUR 
Omzet: 8,0 miljoen EUR 
Aant. medewerkers:  50 

b) Gemiddelde kapitaalvennootschappen 2.500,00 EUR 
twee kenmerken mogen niet overschreden worden:
Balanstotaal: 16,0 miljoen EUR 
Omzet: 32,0 miljoen EUR 
Aant. medewerkers:  250 

b) Grote kapitaalvennootschappen 5.000,00 EUR 
twee van de kenmerken voor b) zijn overschreden,
bovendien vestigingen van kapitaalvennootschappen,
Personenvennootschappen, samenwerkingsverbanden,
verenigingen, associaties enz.
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Verein der Wirtschaft zur Förderung des IKT e. V. 

Verein der Wirtschaft zur Förderung des IKT e.V. 
Exterbruch 1 D-45886 Gelsenkirchen

Voorzitter: Dipl.-Ing. Peter Brune
 Directeur:  Dipl.-Ök. Roland W. Waniek 

Tel. +49 (0)209 17806-0  Fax +49 (0)209 17806-13  E-mail info@ikt.de 

Verein der Wirtschaft  
zur Förderung des IKT e. V. 
Exterbruch 1 

D-45886 Gelsenkirchen 

Aanvraag 

Hierbij vragen wij het lidmaatschap aan van de Verein der Wirtschaft zur Förderung des IKT e.V. 

Firma: 

Straat: 

Plaats: E-mail:

Telefoon: Fax:

Beherend vennoot: 

Wij zijn op de hoogte van de statuten van de vereniging en de te leveren bijdrage. 

Wij zijn geclassificeerd als: 

   a) kleine kapitaalvennootschap  1.250,00 EUR 

 b) gemiddelde kapitaalvennootschap 2.500,00 EUR 

 c) grote kapitaalvennootschap 5.000,00 EUR 

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage zullen wij na ontvangst van de factuur aan u overmaken. 
_____________________________________________________________________________ 

Plaats, datum, firmastempel rechtsgeldige handtekening 

______________________________________ 

Naam in blokletters 




