
Overlijden em. prof. dr. Jozef Jan Couturier   
 

De faculteit Rechten deelt met diepe droefheid het overlijden mee van 

emeritus prof. dr. Jozef Jan Couturier. Hij overleed op 21 januari 2013 op 88-

jarige leeftijd.  

Professor Couturier was van 1971 tot 1989 als voltijds gewoon hoogleraar 

verbonden aan het departement Rechten van de Universitaire Instelling 

Antwerpen (UIA).  

Van bij de oprichting in 1971 tot in 1979 was hij ook vicerector van deze 

instelling. 

De onderwijs- en onderzoeksopdracht van professor Couturier lag 

hoofdzakelijk in het domein van het fiscaal recht. Als eminent hoogleraar en 

begeesterend lesgever heeft hij bij velen een blijvende belangstelling voor het fiscaal recht gewekt. 

Als geen ander verstond hij de kunst om complexe fiscale leerstukken in hun juiste samenhang te 

plaatsen en ze met een verrassende eenvoud over te brengen.  

 

Jozef J. Couturier studeerde aan de KU Leuven waar hij in 1947 afstudeerde als doctor in de rechten. 

Een jaar later behaalde hij ook de graad van ‘licencié en sciences commerciales et financières’. Na 

enkele jaren werkzaam te zijn geweest in de financiële sector, begon hij in 1961 zijn academische 

carrière. Hij werd docent aan de faculteit toegepaste economische wetenschappen van de 

Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen waar hij les is blijven geven tot aan zijn emeritaat, 

zelfs nadat hij vanaf 1971 zijn aanstelling had aanvaard aan de UIA. Jozef J. Couturier is aanvankelijk 

ook academisch actief geweest aan de KU Leuven eerst als onderwijsassistent (sinds 1961) en nadien 

- tot in 1971 - als lector.  

 

Hij was een gedreven lesgever, gepassioneerd door het fiscaal recht. Zelfs na zijn emeritaat in 1989 is 

professor Couturier nog jarenlang aan de UIA verbonden gebleven als een zeer gewaardeerd 

gastprofessor in de voortgezette opleidingen Master Fiscaal Recht en Master Ondernemingsrecht.  

 

Parallel aan dit jarenlange onderricht heeft professor Couturier een aanzienlijke wetenschappelijke 

bedrijvigheid ontwikkeld. Deze vertaalde zich in een groot aantal publicaties. In zijn geschriften 

toonde hij zich als een meesterlijk menner van het driespan fiscaal recht, vennootschaps- en 

boekhoudrecht. Getuigen van dit meesterschap zijn o.m. de talrijke wetenschappelijke bijdragen 

over de fiscale, vennootschapsrechtelijke en boekhoudrechtelijke aspecten van herstructureringen 

van ondernemingen. Kenmerkend aan zijn publicaties is de synthese gekoppeld aan een extreme 

vorm van nauwkeurigheid.  

 

Professor Couturier was ook sterk maatschappelijk geëngageerd. In zijn hoedanigheid van voorzitter 

van de stuurgroep Butare was hij bijna twintig jaar lang namens het Departement Rechten van de 

UIA, belast met de uitbouw van een Rechtsfaculteit te Butare/Kigali. Dit alles in samenwerking met 

de Université Nationale du Rwanda. Verder was hij steeds bereid om aan de universiteit 

beleidsfuncties op te nemen.  



Jozef J. Couturier was niet enkel een man van de theorie. Van 1972 tot 1990 was hij ook actief als 

bedrijfsrevisor en belastingadviseur. Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag verscheen nog het 

huldeboek ‘Recht zonder omwegen’ met fiscale opstellen aangeboden door talrijke collegae en 

vrienden.  

 

Terugblikkend op deze rijke loopbaan herinnert de faculteit zich in dankbaarheid Jozef J. Couturier als 

een wijze en minzame collega.  

(in memoriam door prof. dr. Bruno Peeters) 

Link: In memoriam door em. prof. dr. Josse Van Steenberge 

 

 

http://www.ua.ac.be/download.aspx?c=*FACREC&n=65740&ct=62926&e=311929

