
Veel gestelde vragen (Frequently Asked Questions) 

 

Wat is de I-bundel? (Instandhoudings Bundel) 

 

De I-bundel is een percentage van de totale waarde van alle artikelen op je kledinglijst 

waar je ‘actief recht’ op hebt (dus niet de bewaarplicht artikelen).  

 
 

Hoe weet ik of ik mijn bundel ga overschrijden? 

 

Dat kun je zien wanneer je de I-bundel op de KPU-webwinkel raadpleegt via het menu 

optie ‘Raadplegen’ en dan ‘Instandhoudingsbundel (I-bundel)’. 

Ook bij het invoeren van een bestelling wordt in dat  scherm aangegeven wat de ruimte 

binnen je I-bundel nog is. 

 
 

Wat gebeurt er als de I-bundel wordt overschreden? 

 

Bij het overschrijden van de norm zal de aangewezen functionaris (AF) je order(s) 

toetsen. Dit is niet anders dan het gebeurt zoals bijvoorbeeld bij het overschrijden van de 

bestelnorm in aantal. Van daadwerkelijke inhouding van je salaris is  bij de invoering van 

de I-bundel in het proefjaar geen sprake.  

 
 

Is de toetsing van de AF bij de I-Bundel anders?  

 

Nee, de huidige toetsingscriteria van de AF blijven van kracht. 

 

 

 

Komt het overschot van het voorgaande jaar bovenop de nieuwe I-bundel? 

 

De I-bundel werkt niet met kalenderjaren, maar met bestelmomenten. Het systeem 

‘kijkt’ als het ware ‘terug’, op het moment dat je een nieuwe bestelling invoert, naar alle 

bestellingen van de afgelopen 365 dagen. Omdat de I-bundel niet met kalenderjaren 

werkt kun je dus geen tegoed uit de bundel meenemen naar het volgend jaar. 

 

 
 

Geef een rekenvoorbeeld? 

 

Stel je hebt een I-bundel van 200 euro. Op 15 dec 2013 bestel je een artikel van 80 

euro, dan heb je vanaf dat moment nog een restwaarde I-bundel van 120 euro. 

 

Als je in juni 2014 weer een bestelling doet van 90 euro wordt je I-bundel aangepast 

naar 30 euro. Zou je nu op 14 dec 2014 weer een bestelling willen doen is de ruimte op 

je I-bundel nog steeds 30 euro.  

Als je echter op 16 december weer een bestelling wil doen is je I-bundel 110 euro. De 

bestelling van 15 dec 2013 telt dan niet meer mee omdat die bestelling meer dan 365 

dagen geleden is gedaan (het moment van bestellen telt, en niet het moment dat het 

wordt uitgeleverd).  

 

 

 



Wat gebeurt er als ik een kooporder inleg in de KPU webwinkel? 

 

De waarde van de kooporder die je inlegt in de KPU Webwinkel heeft geen invloed op de 

(rest)waarde van je I-Bundel. (Instandhoudings Bundel) 

 

Hoe zit het met vermissingen of ruilingen die voor rekening van het rijk komen? 

 

Deze orders tellen niet mee voor de waarde van je I-Bundel. De Af zal de vermissing na 

goedkeuring commandant rechtstreeks ten laste brengen van het rijk onder vermelding 
van het VRA/SCHARAP nummer. Deze orders zijn te raadplegen via Raadplegen-- 

Bestellingen. 

 

Ik doe 1 bestelling, maar die wordt in 2 of meer leveringen verzonden. Wat 

gebeurt er met mijn bundel? 

 

Dit heeft geen nadelig invloed op de bundel. Alleen de bestelling telt en niet in hoeveel 

pakketten het uitgeleverd wordt. 

 

 

Vallen missie gebonden PGU-pakketten binnen de bundel?  

 

Missie gebonden pakketten vallen qua waarde  onder de I-Bundel. Ruilingen en 

vermissingen kunnen doorgaans in het inzetgebied worden gedaan en vallen daarom 

buiten de I-bundel.  

De I-bundel wordt met de waarde van het missie pakket wel opgehoogd zolang de missie 

gerelateerde PGU-pakketten zijn toegekend. Dit is t.b.v. beperkte instandhouding net 

voor/na de aanwezigheid in het inzetgebied.  

Zodra de missie gerelateerde PGU-pakketten worden ontnomen zullen de ‘actief recht’ 

artikelen op de kledinglijst afnemen en overgaan naar bewaarplicht en de I-bundel naar 

beneden worden bijgesteld.  

Alle orders blijven één jaar meetellen na het moment van bestellen zodat de beschikbare 

ruimte binnen de I-bundel bepaald kan worden.  

 

 

Wat betekent de vermelding ‘verzendkosten’ bij mijn bestelling? 

 

Bij verzending naar dienstadres zijn de eerste twee bestellingen ‘vrij van verzendkosten’. 

Maar ook bij meer dan twee bestellingen, of bij bestellingen op het huisadres, hoeft je in 

de proefperiode niet te betalen. Doel is dat iedereen bewust wordt van de kosten die 

worden gemaakt bij ruilingen, vermissingen, en verzenden van PGU-artikelen, en dat 

deze kosten omlaag gaan naarmate het aantal niet gebundelde bestellingen afneemt. De 

proefperiode wordt gebruikt om dit effect te meten.  

 

 

 

 

 

 


