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Na de Koninklijke Cadettenschool start Wim Robberecht in 1980 
zijn studies aan de Koninklijke Militaire School en behaalt er een 
licentie in de militaire en zeevaartwetenschappen. 
In 1985 start hij aan boord van de mijnenbestrijdingsschepen en 
in 1987 krijgt hij op de ondiep-watermijnenveger “Dinant” zijn 
eerste commando. 
 
In 1988 start hij de cursus “commando-centrale officier met 
bijkomende kwalificaties als navigatie- en gevechtsinformatie-
officier en helikopter-directie-officier”. Na dit jaar specialisatie dient 
hij aan boord van de fregatten “Wielingen” en “Westhinder”. 
 
In 1990 wordt hij aangeduid als Vleugeladjudant van de Stafchef 
van de Zeemacht. In 1993 keert hij terug aan boord als hoofd 
operationele dienst van het fregat “Wandelaar”, met deelname aan 
de embargo-operatie voor de kusten van ex-Joegoslavië. Na zijn 
cursus kandidaat hoofdofficier wordt hij in 1996 aangeduid voor 
zijn tweede commando op de mijnenjager “Aster” en “Narcis”. Als 
boordcommandant neemt hij deel aan het permanent NAVO-
smaldeel van mijnen-bestrijdingsschepen “STANAVFORCHAN”. 

 
Na een vorming aan de NAVO-school te Oberammergau, wordt hij tewerkgesteld in de Staf van de Marine als 
Sectiehoofd van de afdeling NAVO van de stafdirectie Plannen & Programma’s. In 1998 bekleedt hij als 
Korvetkapitein een staffunctie aan de Generale Staf in de Divisie Personeel, Sectie Personeelsbeleid. Hij neemt 
deel aan de studies over de personeelsopbouw van de Krijgsmacht in het kader van de herstructureringen van 
1994 en 2000. 
 
Na de “Maritime Warfare Course” wordt hij tweede commandant van het fregat “Westdiep” en “Wielingen” met 
deelname aan de counter-drug-operaties in de Caraïbische wateren. In 2002 verwerft hij het Hoger stafbrevet. 
Aansluitend wordt hij Directeur van de Marinevorming te Brugge, in deze functie wordt hij bevorderd tot 
fregatkapitein in december 2003.  
In 2004 is hij tewerkgesteld bij de Directeur Generaal Human Resources. Tijdens deze staffunctie volgt hij een 
‘Master Class in Human Resources Management’ aan de Vlerick Management School. In 2005 wordt hij 
aangeduid als adjunct-Kabinetschef van de Chef Defensie. 
  
In maart 2007 wordt hij aangeduid om als eerste commandant het bevel te voeren van het fregat “LEOPOLD I”, 
dat België verwerft in het kader van de wederuitrusting. In de twee jaar als boordcommandant brengt hij het 
schip voor het eerst op zijn operationeel inzetbaar niveau en neemt deel aan de operatie “UNIFIL MarOps” voor 
de kusten van Libanon. 
  
In 2009 wordt hij kort tewerkgesteld op de marinestaf als adjunct-directeur Bestuursondersteuning en nadien bij 
de Algemene Directie Human Resources. In deze functie wordt hij bevorderd tot Kapitein-ter-Zee en volgt hij de 
Hogere Studies Veiligheid en Defensie en in 2010 de “Cycle supérieur des Ressources humaines” te Parijs. In 
2011 wordt hij Directeur Operaties van de Marinecomponent en tevens Plaatsvervangend Directeur Operaties 
in de binationale structuur van Admiraal BENELUX te Den Helder in Nederland. 
 
In 2012 wordt hij Chef van de Divisie Operaties binnen het stafdepartement Operaties en Training te Evere en 
in 2014 is hij Kabinetschef van de Chef Defensie. In 2016 wordt hij benoemd in de graad van Divisieadmiraal en 
zal 4 jaar Commandant van de Marine en Deputy Admiraal BENELUX zijn.  
 
In oktober 2020 leidt hij het stafdepartement Operaties & Training van de Defensiestaf. Op 26 Maart 2021 wordt 
hij bevorderd tot de graad van Vice-admiraal. Op 23 augustus is hij belast met de leiding van de Algemene 
Dienst Inlichtingen en Veiligheid. 
 
Geboren te Kortrijk in 1962, gehuwd met Ann Dubois, vader van drie kinderen en woonachtig te Aalst-
Baardegem en drager van volgende eervolle onderscheidingen: Degen des Konings, Groot Officier in de 
Kroonorde, Commandeur in de Leopoldsorde, Militair Kruis Eerste klasse, Officier in de Orde van Oranje-
Nassau (Nederland), Nationale Medaille voor Buitenlandse Operaties, NATO-medal en WEU-medal voor 
deelname aan operatie ‘Sharp Guard’ en de UN-Service medal voor deelname aan operatie ‘UNIFIL MarOps’.  


