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Inleiding
In het akkoord dat op 2 maart 20101 is gesloten tussen de politievakorganisaties en
de minister van BZK – de packagedeal – is de afspraak opgenomen, dat er een
fysieke-vaardigheidstest (FVT) wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2012. Met deze
circulaire wordt uitvoering gegeven aan de afspraak.
Aanleiding
In de packagedeal wordt aan het uitgangspunt van leeftijdsfasebewust
personeelsbeleid onder meer gestalte gegeven door het vergroten van de
bekwaamheid, geoefendheid en vitaliteit van ambtenaren. Als onderdeel hiervan
wordt op 1 januari 2012 de verplichte fysieke-vaardigheidstest ingevoerd.
De afspraak over de toets vindt zijn oorsprong in het Akkoord Arbeidsvoorwaarden
sector Politie 2005-2007. Werkgever en politievakorganisaties delen de visie dat fit
en gezond een cruciaal onderdeel van het HRM-beleid is. Dit uitgangspunt heeft
onder meer geleid tot de afspraak te komen tot de fysieke-vaardigheidstoets.
In het Akkoord is overeengekomen dat de FVT per 1 januari 2012 verplicht wordt.
Tevens is afgesproken dat er voorlopig geen rechtspositionele gevolgen zijn, als de
ambtenaar niet voldoet aan de gestelde normen van de FVT. De afspraak uit het
Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie 2005-2007, dat het bevoegd gezag
waakt over de fitheid en de gezondheid van de ambtenaar en dat de ambtenaar zelf
ook verantwoordelijk is voor het behoud van zijn fitheid en gezondheid, blijft in
stand.
Invoering in twee fasen
De FVT wordt in twee fasen ingevoerd. In de eerste fase leggen alle medewerkers
waarvoor de FVT verplicht wordt de toets af, waarbij niet voldaan hoeft te worden
aan normtijden. De deelname aan de toets is in beginsel verplicht voor alle
medewerkers op wie de Regeling toetsing geweldsbeheersing politie van toepassing
is. Het doel van deze fase is het verzamelen van data over behaalde resultaten. Op
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basis daarvan kunnen normtijden worden geformuleerd. De eerste fase is naar
verwachting op 31 december 2012 afgerond. Deze circulaire heeft betrekking op de
eerste fase.
De tweede fase van de invoering is het vastleggen van de verplichte FVT in een
ministeriele regeling op grond van artikel 50a eerste lid van het BARP, inclusief
normtijden. Het streven is om deze regeling op 1 januari 2013 van kracht te laten
worden.
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De FVT wordt sinds enige jaren gebruikt als selectietoets voor de initiële instroom
en is ook een verplicht onderdeel van de initiële opleiding. De toets is specifiek voor
de politie ontwikkeld en bestaat uit verschillende elementen, die ook terug
(kunnen) komen in de werkzaamheden van executieve politiemedewerkers. Het
zittende personeel heeft de afgelopen jaren kennis kunnen maken met de FVT maar
was eerder niet verplicht om deze toets jaarlijks af te leggen.
Dataverzameling tijden
Om te komen tot onderbouwde richttijden voor de FVT wordt al enkele jaren data
verzameld van medewerkers die vrijwillig deelnemen aan de FVT. Daarnaast heeft
de Politieacademie een uitgebreid databestand met gescoorde tijden van
kandidaten die hebben deelgenomen aan de selectieprocedure (ten behoeve van de
initiële opleiding). Deze data geven een indicatie voor de streeftijden en ze zijn
nader gespecificeerd op basis van geslacht en leeftijd. De groepen waarvan de data
zijn verzameld vormen echter geen representatieve afspiegeling van de
politieorganisatie.
Daarom zijn er aanvullende data nodig om in de toekomst te kunnen komen tot
goed onderbouwde normtijden voor de FVT. De behaalde tijden worden
geregistreerd en deze tijden vormen de basis voor toekomstige normtijden voor de
FVT. De normtijden worden vastgesteld op basis van de beschikbare data op
peildatum 1 juli 2012. Fase 1 loopt weliswaar door tot 31 december 2012, maar er
is tijd nodig om een grondige analyse van de geregistreerde tijden uit te voeren en
tot besluitvorming te komen over de definitieve normtijden, die op 1 januari 2013
worden ingevoerd.
Spelregels voor de uitvoering van de FVT
Doelstelling van de FVT
Door het zelf doen van de FVT krijgt de medewerker inzicht waar hij staat met zijn
politiespecifieke conditie en fysieke vaardigheden die nodig zijn om het vak
professioneel uit te voeren. De toets is hiervoor slechts een middel en geen doel op
zich. Er zijn dan ook (vooralsnog) geen sancties verbonden aan het niet halen van
de toets. De begeleiding door de IBT-docenten bij de uitvoering van de toets dient
dan ook een coachend karakter te hebben. Het is niet de bedoeling de deelnemer
tot het uiterste te drijven.
Informatie voor medewerkers over de FVT
De korpsbeheerder draagt ervoor zorg, dat de doelgroep beschikt over voldoende
informatie over de doelstelling, uitvoering en mogelijke voorbereiding op de toets.
Hiervoor kan onder andere verwezen worden naar de website www.fvtpolitie.nl.
Doelgroep
Het afleggen van de FVT is verplicht voor al het personeel waarop de Regeling
toetsing geweldsbeheersing politie van toepassing is. De toets dient ten minste één
maal per jaar te worden afgelegd.
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Rechtspositionele gevolgen
Aan het behaalde resultaat van een medewerker kunnen geen rechtspositionele
gevolgen verbonden worden.
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Uitvoeringsbepalingen
Voor de bepalingen voor de uitvoering van de fysieke-vaardigheidstoets wordt
verwezen naar bijlage 4 bij de Regeling aanstellingseisen politie 2002.
Gezondheidsverklaring
Deelnemers vullen voor het afleggen van de toets de vragenlijst gezondheidsrisico’s
deelname FVT in, zoals die is te vinden op
www.fvtpolitie.nl/gezondheidscheck.html. Als een deelnemer, met uitzondering van
de eerste vraag, 1 of meerdere vragen met JA heeft beantwoord, dient hij vóór
deelname de bedrijfsarts te raadplegen. Ook als de medewerker of de toetsafnemer
niet zeker weet of de deelnemer de FVT op verantwoorde wijze kan doen, dient
vooraf de bedrijfsarts geraadpleegd te worden.
De korpsbeheerder dient zich ervan te overtuigen, dat deelnemers de vragenlijst
invullen en handelen conform het hierboven bepaalde. Registratie en opslag van de
ingevulde formulieren is niet noodzakelijk.
Streeftijden
De streeftijden waarop de deelnemers aan de toets zich kunnen richten zijn gelijk
aan de normtijden die worden gehanteerd bij de selectie van nieuwe
politiemedewerkers. Deze tijden zijn ingedeeld naar leeftijd en geslacht.
Met behulp van een zogenoemd ‘stoplichtmodel’ wordt in fase 1 van de invoering
inzichtelijk gemaakt hoe de medewerker ervoor staat. Groen betekent daarbij dat
de medewerker een goede conditie heeft, oranje betekent dat er enige aandacht
nodig is voor het verbeteren van de conditie. Oranje is steeds tot maximaal 20
seconden bovenop de groene tijd. Rood is steeds meer dan 20 seconden boven de
streeftijd. Rood is een indicatie, dat de medewerker serieus aan de slag moet om
zijn conditie te verbeteren.
Vrouwen
Leeftijd
19-24
groen
3:45
oranje
4:05
rood
≥ 4:06

25-29
3:46
4:06
≥ 4:07

30-34
3:52
4:12
≥ 4:13

35-39
4:00
4:20
≥ 4:21

40-44
4:07
4:27
≥ 4:28

45-49
4:13
4:33
≥ 4:34

50-54
4:25
4:45
≥ 4:46

55-59
4:40
5:00
≥ 5:01

60-64
4:50
5:10
≥ 5:11

35-39
3:19
3:39
≥ 3:40

40-44
3:24
3:44
≥ 3:45

45-49
3:30
3:50
≥ 3:51

50-54
3:38
3:58
≥ 3:59

55-59
3:53
4.13
≥ 4:14

60-64
4:00
4:20
≥ 4:21

Mannen
Leeftijd
groen
oranje
rood

19-24
3:08
3:28
≥ 3:29

25-29
3:10
3:30
≥ 3:31

30-34
3:13
3:33
≥ 3:34

De streeftijden worden eveneens bekend gesteld op de website www.fvtpolitie.nl.
Daarnaast dient het bevoegd gezag ervoor zorg te dragen, dat in de ruimte waar de
FVT wordt afgelegd de streeftijden beschikbaar zijn en dat hierover voor aanvang
van de toets uitleg wordt gegeven aan de deelnemer(s).
Registratie van de resultaten
Het bevoegd gezag, i.c. de korpsbeheerder, is ervoor verantwoordelijk, dat
respectievelijk toetsdatum, geslacht, leeftijd en gescoorde tijden geregistreerd
worden via de site www.fvtpolitie.nl.
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Rol IBT-docenten
IBT docenten spelen in dit proces een belangrijke rol. Zij nemen niet alleen de toets
af maar hebben het beste zicht op de prestaties van politiemedewerkers. Wanneer
individuele medewerkers behoefte hebben aan extra training of aan maatwerk
worden IBT docenten hier als eerste mee geconfronteerd. Aan de hand van een
melding van een IBT docent kan ingespeeld worden op individuele behoeftes.
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Inzet leerrugzakje
Om de toets te kunnen halen kan (en in sommige gevallen moet) de ambtenaar
gebruik maken van de nieuwe mogelijkheid de meer te werken 1%-uren
hiervoor in te zetten. Ook voor medewerkers, die hun prestaties op de FVT willen
verbeteren, bestaat de mogelijkheid om (een deel van) het leerrugzakje in te
zetten. Hiervoor wordt verwezen naar de Uitvoeringscirculaire leerrugzakje.2
Minister van Veiligheid en Justitie,
voor deze,

A.F. Gaastra
Directeur Politie
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