
 

‘UNA is gewoon onsportief’ 
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CURAÇAO – Advocaat Karel Frielink mag zijn functie als 

gastdocent ondernemingsrecht bij de UNA niet meer uitoefenen. De UNA heeft hem 

onslagen, omdat de advo- caat voormalig Rector Magnificus Miguel Goede bijstaat. 

Versgeperst.com ging de straat op en vroeg aan voorbij- gangers: is het ontslag 

rechtvaardig? 

De 29-jarige Theresa vindt het aan de ene kant wel terecht. “Maar het is natuurlijk niet goed 

om zo lang te wachten. Je moet dit soor situaties meteen aangeven. Het is wel terecht dat hij is 

ontslagen, want hij werkt immers voor de UNA.” 

Onterecht 
“Nee, het ontslag is onterecht”, vindt de 40-jarige Monica. “Hij heeft de zaak van Goede als 

advocaat aangenomen en ik denk dat dat botst met de UNA. Maar het ontslag is nog steeds 

onterecht. Hij moet zijn beroep als advocaat kunnen uitoefenen.” De 59-jarige Efren vindt het 

ontslag ook niet rechtvaardig maar dan vanuit een ander oogpunt. “De UNA had hem dan 

eerder moeten ontslaan en niet pas na een paar maanden.” 

Geen invloed 
James (34) vertelt dat hij het ontslag van de advocaat ook onterecht vindt. “Zijn ontslag is 

onterecht, omdat hij hieraan werkte voordat hij aan de UNA begon te werken. Dit soort 

dingen mogen niet van invloed zijn op het werk dat je uitoefent. Ook al hadden ze hem eerder 

ontslagen dan zou ik het er ook nog steeds niet mee eens zijn. Je neemt toch een advocaat aan 

als gastdocent?” 

Democratisch land 
“Nee, natuurlijk niet!”, roept Hayes (62). “We leven in een democratisch land en dan kan je 

niet voor een gastdocent, dus niet iemand die een vaste kracht is, bepalen wie hij als klant 

mag aannemen. Deze man is een advocaat en heeft een advocatenkantoor met grote klanten. 

Dan kan je als UNA toch niet voor hem bepalen wie hij wel en niet als klant mag 

aannemen?”, gaat Hayes verder. “De UNA heeft hem juist aangenomen als gastdocent omdat 

hij gespecialiseerd is op een bepaald terrein in het recht. De UNA dacht dat ze de zaak zouden 

winnen en nu dat niet zo blijkt te zijn doen ze dit, dat is gewoon onsportief. Wie hij aanneemt 

als klant, dat zijn zijn privezaken.” 

http://www.versgeperst.com/nieuws/138956/una-is-gewoon-onsportief.html#more-138956  
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