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1. Inleiding 
 
Advocatenkantoren maken steeds vaker vaste prijsafspraken voor het behandelen van een dossier. Er wordt 
gewerkt met een zogenaamde fixed fee. Een reden is bijvoorbeeld dat in bepaalde secties ook veel 
standaard werk voorkomt, waarvan de gemiddelde prijs bekend is. Het aanbieden van dit standaard werk via 
een fixed fee kan dan interessanter zijn dan diezelfde werkzaamheden uit te voeren op basis van een vast 
uurtarief. 
 
In een dergelijk dossier wordt de vaste prijs vastgelegd en alle uren die besteed worden in een dergelijk 
dossier vallen binnen die afspraak. Het resultaat van een fixed fee dossier is dat op voorhand een vast 
bedrag wordt afgesproken en de uren gewerkt op dat dossier geboekt worden. Tijdens het declareren (in de 
regel op het einde van het dossier) wordt al het OHW verzameld en verrekend met het afgesproken fixed fee 
bedrag. De declaratie zal enkel het afgesproken bedrag tonen en een urenspecificatie wordt niet afgedrukt.  
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2. Werkwijze vaste prijsafspraak 
 
2.1. Aanmaken dossier 
 
Bij het aanmaken van een nieuw dossier, waar een fixed fee van toepassing is, is het raadzaam om naast de 
fixed fee ook een budget op te nemen. Een fixed fee is voor een kantoor pas interessant indien zij de 
werkzaamheden ook binnen de gestelde afspraak kunnen opleveren. Dit houdt in dat je een tijdige 
signalering wilt hebben van de voortgang van het dossier op basis van aantal geschreven uren en de waarde 
die de uren representeren. Enkel het vastleggen van de prijsafspraak zal namelijk niet resulteren in een 
dergelijke (automatische) signalering.  
 

 
 
Bij een bestaand dossier kan via 'Dossier / Algemeen / Budget', een budget signalering ingesteld worden.  
 
2.2. Instellen debiteur 
 
Na het aanmaken van het dossier, is het de bedoeling dat de debiteuren waarmee de fixed fee gemaakt is 
aangemaakt/gekoppeld worden aan het dossier. De wijze waarop dit gebeurd is niet anders dan op dit 
moment al gebeurd. Hier hoeven geen specifieke instellingen gemaakt te worden. 
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2.3. Instellen fixed fee 
 
Het dossier is nu gereed voor het instellen van de fixed fee. Advies is om dit te doen, voordat de 
medewerkers beginnen met het schrijven van tijd op dit dossier. Omdat we hier een fixed fee gaan 
vastleggen, heeft dit ook een impact op de wijze van het schrijven van tijd. 
 
Voor het vastleggen van de prijsafspraak gaat u naar 'Dossier / Financieel / Producten'. Op dit tabblad kunt u 
op het groene plusteken klikken om de afspraak vast te leggen.  
 
In het scherm wat geopend wordt kunt u de volgende gegevens invoeren: 
 

1. Product: het type product wat u wilt afsluiten. De hier getoonde lijst is configureerbaar binnen 
NEXTmatters. 
 

2. Partij: de debiteur waarmee de afspraak gemaakt is. Wanneer de afspraak voor alle debiteuren in 
het dossier geldt, laat dan dit veld leeg. 
 

3. Periode instellingen: geef hier de looptijd weer waartussen er gebruik gemaakt kan worden van de 
prijsafspraak. Deze looptijd heeft een impact op de wijze van het tijdschrijven op dit dossier. 
 

4. Bedrag: het afgesproken bedrag waarvoor het dossier gedeclareerd gaat worden. 
 

5. Facturatie: de keuze of het afgesproken bedrag vooraf of achteraf gedeclareerd wordt.    
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2.4. Tijdsregistratie 
 
Wanneer tijd geregistreerd wordt op een dossier die één of meer product(en) bevat, dan zal een extra 
invoerveld getoond worden genaamd “Product”. Wanneer op dit veld geklikt wordt dan zal in een drop-down 
de lopende producten getoond worden (op basis van de ingestelde periode in combinatie met de gekozen 
datum waarop tijd wordt ingevoerd). Indien er geen actief product aanwezig is, dan zal er geen drop-down 
verschijnen. 
 
Selecteer tijdens het tijdschrijven op een dergelijk dossier altijd het betreffende product, zodat de 
geschreven tijd ook daadwerkelijk verrekend kan gaan worden met de gemaakte prijsafspraak.  
 

 
 
Wanneer bij het aanmaken van de prijsafspraak gekozen is voor facturatie vooraf, en er ook daadwerkelijk 
een factuur van gemaakt is binnen NEXTmatters, dan zullen de urenregels die ingevoerd worden binnen de 
periode van de afspraak direct “groengekleurd” getoond worden in de urenregistratie, als zijnde “reeds 
gedeclareerd”. 
 

 
 
2.5. Declareren 
 
Dossiers met een vaste prijsafspraken kunnen enkel via een declaratierun gedeclareerd worden. Via het 
dossier is het niet mogelijk om de keuze te maken in de declaratieselectie dat je producten wilt toevoegen 
aan de declaratie. 
 
Wanneer een dergelijk dossier gedeclareerd gaat worden, kan dit dus enkel via de declaratierun. Hierbij is 
het geadviseerd om deze declaraties met vaste prijsafspraken niet mee te laten lopen in de reguliere runs. 
Hierbij loopt u namelijk het risico dat u ook declaraties gaat maken voor dossiers met prijsafspraken die nog 
niet gedeclareerd zouden moeten worden op dat moment. Maak dus altijd een aparte run aan voor het 
specifieke dossier die u wilt gaan declareren. 
 
Het declareren van een fixed fee waarbij gekozen is voor facturatie achteraf, kan pas op de datum die gelijk 
is aan de einddatum van de ingestelde periode.  
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Voor het aanmaken van de run volgt u de stappen die u met het aanmaken van een normale run ook zou 
volgen, waarbij u echter twee extra selecties toevoegt. 
 

1. Dossiernummer: Geef het specifieke dossier op die u wilt declareren. 
 

2. Producten: Plaats het vinkje bij Producten om aan te geven dat u die wilt gaan declareren voor het 
gekozen dossier. 
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Maak vervolgens de declaratie af, zoals u gewend bent. De declaratie komt er volgens als volgt uit te zien. 
 
 

 
 
Zoals op de declaratie te zien is, volgt er geen urenspecificatie en staat er ook geen honorarium regel op de 
factuur. De urenregels zelf, hebben door het maken van deze declaratie wel gewoon de status als zijnde 
“gedeclareerd” gekregen, net zoals bij een normale declaratie. 
 

 
 


