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Vice-admiraal
R.A. Kramer
Commandant Zeestrijdkrachten

Rob Kramer werd in 1962 geboren in Kampen. Op 19-jarige leeftijd begint hij
zijn opleiding tot marineofficier aan het Koninklijk Instituut voor de Marine
(KIM). Na zijn beëdiging tot officier in 1985 volgde zijn eerste varende
plaatsing als wachtsofficier aan boord van Hr.Ms. Tromp. De voorbode voor
een carrière veelal op zee.
Hij sluit zijn opleiding aan het KIM af in 1988 en vervolgt een operationele
loopbaan die wordt afgewisseld met beleidsmatige en ondersteunende
functies. Hoofdzakelijk als opleider, trainer en personeelsofficier. Kramer
dient bij de Mijnendienst, maar ook aan boord van de commandofregatten
Tromp, De Ruyter en Witte de With waar hij verschillende functies vervult in
nationaal en internationaal verband. Zo nam hij onder andere deel aan de
NAVO-operatie Sharp Guard waar voor de kust van het voormalig Joegoslavië
het ingestelde handelsembargo werd gehandhaafd.
Van 1995 tot en met 1997 werkt Kramer aan de wal als instructeur en later als
hoofd van de afdeling navigatie bij de Operationele School van de Marine.
Na aansluitend een operationele plaatsing volgt daarna een functie als
Liaison Officier bij de staf van Flag Officier Seatraining (FOST) te Plymouth.
Daarvan keert hij in 2006 terug naar Nederland en aanvaardt het commando
over het Luchtverdedigings- en Commandofregat Hr.Ms. Evertsen.
Onder zijn leiding wordt het schip in 2008 voor de eerste maal onder
VN-vlag voor de Somalische kust ingezet in de strijd tegen piraterij en
ter bescherming van de schepen van het World Food Program. Veel
Nederlandse schepen volgen daarna in eenzelfde rol. Aansluitend volgt een
functie bij de Defensiestaf in Den Haag, een periode waarin hij tevens de
Hogere Defensievorming met succes afrondt.
Terug in Den Helder en vooral terug naar zee draagt kapitein ter zee Kramer
in de jaren daarna zorg voor de invoering en bestendiging van een nieuwe
opwerkcyclus en training van alle Nederlandse maritieme eenheden en de
aansturing daarvan vanuit het Maritieme Hoofdkwartier.

Koninklijke

Marine

Als kroon op zijn operationele carrière aanvaart hij op 13 maart 2014
het commando van de Netherlands Maritime Force onder gelijktijdige
bevordering tot vlagofficier in de rang van commandeur. Twee jaar later
draagt Kramer het commando van de Netherlands Maritime Force over aan
zijn opvolger en wordt bevorderd tot schout-bij-nacht.
Aansluitend vervult hij de functie van Plaatsvervangend Commandant
Zeestrijdkrachten in de rang van schout-bij-nacht. Sinds 22 september voert
hij als vice-admiraal het commando over de zeestrijdkrachten en vervult hij
de functie van Admiraal Benelux.
Vice-admiraal Kramer is getrouwd met Colette. Zij hebben twee zoons, een
tweeling, geboren in 1993.

