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Zo af en toe gebeuren er bij de muntproductie van die ongelukjes
waardoor bizarre creaties het licht zien. Die mogen of kunnen na
het controleproces nooit in circulatie komen maar geraken op de
een of andere manier soms toch tussen het wisselgeld en zijn
natuurlijk hebbedingetjes voor elke verzamelaar.
Sinds dat er munten geslagen worden, komen er ook misslagen
voor. Het zijn niets anders dan fabricagefouten die niet opgemerkt
worden tijdens de controles en op die manier in omloop komen. Je
zou zeggen dat met de verbeterde productie- en controletechnieken
van tegenwoordig het aantal misslagen zou moeten afnemen, maar
met de komst van de Euro is het tegendeel bewezen. Er zijn
inmiddels al veel Euro misslagen bekend.
De waarde van misslagen is zeer moeilijk te bepalen. Het hangt
onder andere af van het soort misslag, kwaliteit en de leeftijd van de
munt. De prijzen variëren van één maal de nominale waarde tot het
veelvoud hiervan.
Hieronder enkele typische voorbeelden :

Leopold I
2 centiem 1835
Geslagen over een Nederlandse cent 1827

Boudewijn
1 frank 1973, type Ceres
Bij het slaan van deze munt zat er een nog
ander blanco plaatje half tussen de
stempel en deze munt.
Eveneens is de 1 van het jaartal niet
meegeslagen hoogstwaarschijnlijk door
stempelvervuiling.
Albert II
2-euro 2004
Een prachtvoorbeeld waarbij het
muntplaatje niet goed tussen de beide
stempels is terecht gekomen.

Albert II
2-eurocent 2000
zeldzame variant :
de voorzijde van de munt komt terug op
de keerzijde !
Boven het hoofd is duidelijk de 2 euro
(cent) in spiegelschrift te merken !

Albert II
10 eurocent 2011
Afzetting van extra metaal boven en
achteraan het hoofd

Internationaal
Defecte muntplaatjes
Het muntplaatje (rondel) mist één of meerdere
'hapjes'. De oorzaak hiervan is dat de muntplaatjes te dicht bij elkaar uit de plaat zijn
gestanst.
De 1 en 2 Euro muntstukken bestaan uit twee
delen. Er zijn misslagen bekend waarbij het
binnenste gedeelte niet goed in de buitenring zat
op het moment dat de munt geslagen werd.
Hierdoor is het binnenste gedeelte eivormig
geworden met een overlappend gedeelte met de
buitenring.
5 euro biljet uit een Duitse pinautomaat, zo
goed als nieuw; geen vouwen of kreukels en de
kleuren zo vers als van een nieuw biljet.
Met rare stempel die er duidelijk ná het
drukken aan toegevoegd was, maar kennelijk
voordat het biljet in omloop kwam, dit gezien
de kwalitatieve toestand van het biljet.

Wat betreft de stempel, deze zijn er in honderden verschillende vormen, voorstellingen en maten.
Ze worden wel eens aangebracht door grenswisselkantoren die met het aanbrengen van een stempel
een duidelijke en zichtbare notificatie hebben dat het biljet als echt bestempeld is.
Natuurlijk zie je ook vele stempels met als doel om reclame maken.

