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27.5. BEPERKING VAN HET LANGDURIG PARKEREN
27.5.1. Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en
aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te laten parkeren.
27.5.2. Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto's, slepen en
aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht
uur na elkaar te laten parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d
is aangebracht.
27.5.3. Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar
te laten parkeren.
27.6. De beperkte parkeertijd, bedoeld in 27.1. en 27.2. is niet van toepassing op de voertuigen
die geparkeerd staan voor de inrij van eigendommen en waarvan het inschrijvingsteken van dit
voertuig leesbaar op die inrij is aangebracht.

Art. 31. GEBRUIK VAN DE LICHTEN BIJ HET STILSTAAN OF PARKEREN.
31.1. Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden
wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200
meter, moet de aanwezigheid op de openbare weg van de hierna vermelde voertuigen,
weggebruikers en dieren, op de volgende wijze gesignaleerd worden :
31.1.1. Motorvoertuigen, met uitzondering van de tweewielige bromfietsen, volgens de
voorgeschreven uitrusting :
vooraan, door een of twee witte of gele standlichten;
achteraan, door een of twee rode lichten.
Evenwel :
1° bij mistig weer, sneeuwval of felle regen, mogen de dimlichten of voormistlichten gebruikt
worden;
2° bij mistig weer, sneeuwval of felle regen mogen ook de achtermistlichten gebruikt worden.
3° binnen de bebouwde kommen mogen de standlichten en de rode achterlichten vervangen
worden door een parkeerlicht, wanneer het voertuig evenwijdig met de aslijn van de rijbaan
geplaatst is en er geen aanhangwagen aan gekoppeld is.
Alleen het parkeerlicht dat zich aan de kant van de aslijn van de rijbaan bevindt, mag gebruikt
worden
.

31.1.2. Voertuigen, weggebruikers en dieren, vermeld in artikel 30.3., met uitzondering van de
rijwielen: door dezelfde lichten als voorgeschreven wanneer zij de openbare weg volgen;
wanneer die lichten, om technische redenen, niet kunnen gebruikt worden: vooraan, door een
wit of geel licht;
achteraan, door een rood licht.
Die lichten worden aan de kant van de aslijn van de rijbaan aangebracht. Onder de in 31.1.1.3°
bepaalde voorwaarden mogen de niet aangekoppelde aanhangwagens eveneens gesignaleerd
worden door een parkeerlicht.
31.2. Het gebruik van de in artikel 31.1. voorgeschreven lichten is alleen
verplicht wanneer de openbare verlichting niet toelaat het voertuig van op
ongeveer 100 meter duidelijk te zien.

